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RESUMO 

 

CONCEIÇÃO, Lucas Gonçalves. O Controle de Convencionalidade e o Poder Judiciário 

nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná: Uma Análise das Decisões 

Proferidas pelos Tribunais. 2016. 133f. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do 

Rio Grande. Rio Grande. 

 

O controle de convencionalidade surge como uma importante ferramenta de impulsão ao 

diálogo. Por isso, o presente trabalho visa analisar as situações e formas através das quais o 

controle de convencionalidade vem sendo utilizado pelo Poder Judiciário nos Estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em Segundo Grau de jurisdição, durante o lapso 

temporal que vai de novembro de 2005 até novembro de 2015. Para tanto, os caminhos 

metodológicos seguidos se resumem à utilização da análise textual discursiva como elemento 

de análise das decisões judiciais proferidas por estes Tribunais. Como resultados da análise da 

atuação do Poder Judiciário atuante na região sul do Brasil se aferiu que persevera uma 

conduta muito reticente em relação ao controle de convencionalidade e, consequentemente, 

em relação ao direito internacional dos direitos humanos. Isso porque, conjugando todas as 

categorias analisadas, se chegou a conclusão de que este Poder Judiciário: (1) somente agiu de 

ofício em menos da metade dos casos analisados; (2) ainda sustentou muita divergência 

dentro das turmas/câmaras dos Tribunais pelos quais o controle de convencionalidade passou; 

(3) indeferiu um número elevado de requerimentos de inconvencionalidade; (4) deu 

interpretações equivocadas em relação aos fundamentos do controle de convencionalidade; 

(5) buscou pouco embasamento na doutrina internacionalista e na jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos; (6) ficou muito adstrito ao posicionamento dos 

Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal; (7) apresentou pouquíssima variação 

nos julgadores prolatores das decisões; (8) apresentou uma quantidade ínfima de julgados em 

relação ao número de ações judiciais atualmente em trâmite na região; (9) tratou pela primeira 

vez acerca do controle de convencionalidade somente em 2009; (10) intensificou sua atuação 

internacionalista somente nos últimos quatro anos estudados.   

 

Palavras-chave: Direito internacional dos direitos humanos. Controle de convencionalidade. 

Ordenamento jurídico brasileiro. Poder Judiciário. Região sul do Brasil. 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

CONCEIÇÃO, Lucas Gonçalves. The Conventionality Control and the power Judiciary in  

the States Rio Grande do Sul, Santa Catarina and Paraná: An Analysis of the judgments 

given by the courts. 2016. 133f. Masters dissertation. Universidade Federal do Rio Grande. 

Rio Grande. 

 

The control of conventionality in emerges as an important tool to promote dialogue. 

Therefore, this study aims to analyze the situations and ways in which the conventionality 

control has been used by the judiciary in the states of Rio Grande do Sul, Santa Catarina and 

Paraná, second degree of jurisdiction, during the time interval between november 2005 and 

november 2015. For this, the methodology will be the use of discursive textual analysis as an 

analytical element of decisions handed down by these courts. With the analysis of the 

Judiciary in southern Brazil can conclude that lasts a very reticent conduct in relation to the 

control of conventionality and consequently in relation to international human rights law. 

That's because combining all analyzed categories, the conclusion is that the power judiciary: 

(1) only acted on their own in less than half of the cases; (2) still held much disagreement 

within the groups / chambers of the Courts in which the conventionality control has passed; 

(3) rejected a high number of applications of no conventionality; (4) shows misinterpretation 

on the fundamentals of control conventionality; (5) sought little basis in internationalist 

doctrine and jurisprudence of the Inter-American Court of Human; (6) was very attached to 

the positioning of the High Courts and the Supreme Court; (7) showed very little variation in 

judges prolatores of decisions; (8) has a very small quantity of decisions regarding the number 

of lawsuits currently in progress in the region; (9) first spoke about the conventionality 

control only in 2009; (10) only increased its internationalist role in the last four years studied. 

 

Keywords: International human rights law. Conventionality control. Brazilian legal system. 

Judicial power. South region of Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em atenção às inúmeras violações aos direitos humanos visualizadas nos últimos anos 

no globo terrestre, tal temática ganhou bastante relevância e assumiu papel de destaque dentre 

as principais pautas internacionais. Novas sistemáticas de proteção face aos possíveis 

inimigos externos começam a ser pensadas, novas políticas contra o terrorismo colocadas em 

prática, novos tipos penais criados, penas aumentadas, dentre outros aspectos. Enfim, toda 

uma política de repressão e endurecimento penal começa a ser articulada para tentar 

“enfrentar” o movimento causador e dar uma resposta para a população. 

E pesando estes direitos humanos para além da esfera penal, também é imperioso 

lembrar que a economia global vem atravessando um período de recessão que reflete 

diretamente no mundo do trabalho, em especial no elo mais fraco da cadeia produtiva: o 

trabalhador. A cada dia novos casos de exploração do trabalho infantil ou mesmo de trabalho 

em condições análogas à de escravo são deflagrados até mesmo no Brasil, como foi o caso de 

uma mina de extração de minério de ferro na Região Central de Minas Gerais ainda no ano de 

2015. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego autuou a empresa por mais de 

trinta irregularidades, dentre as quais se destaca o fato de que os trabalhadores eram obrigados 

a fazer suas necessidades no mato porque os sanitários constantes na minha jamais haviam 

recebido qualquer higienização.  

Isso tudo apenas para elucidar algumas das razões do protagonismo exercido pelos 

direitos humanos nos últimos anos. 

E em atenção à toda esta movimentação internacional em torno dos direitos humanos, 

os mais importantes organismos nacionais e internacionais, como a Organização das Nações 

Unidas – ONU, por exemplo, não vêm medindo esforços para minimizar esta infeliz 

realidade, promovendo uma série de campanhas de promoção e proteção dos direitos 

humanos, como a Campanha Mulheres e Direito, Declare-se Defensor dos Direitos Humanos 

e Education First, bem como tomando medidas de fundamental importância, como foi a 

recente representação de entidades gaúchas junto à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos em razão das extremadas condições dos apenados do Presídio Central de Porto 

Alegre.  

O Estado Brasileiro tem se empenhado bastante no plano internacional para integrar 

essa nova ordem internacional de proteção aos direitos humanos, ratificando e colocando em 

vigor praticamente todos os tratados internacionais mais significativos, como a Convenção 
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Americana de Direitos Humanos, popularmente conhecido como Pacto de San Jose da Costa 

Rica
1
, (1992) e a Convenção para Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948), 

dentre tantos outros. 

No âmbito do direito interno, com intuito de estabelecer um entrelaçamento com a 

nova lógica internacional, foi promulgada a Constituição Federal Brasileira de 1988, a 

chamada “Constituição Cidadã”. Com uma arquitetura diferente da que a antecedeu, ficou 

conhecida como um marco no processo de redemocratização brasileiro, consagrando de 

maneira inédita um enorme elenco de direitos e garantias fundamentais já na abertura do seu 

texto.  

Inobstante a estas movimentações no plano interno e externo, ainda é preciso vencer as 

barreiras nacionais e conformar estes dois âmbitos, de forma a construir ordenamentos 

jurídicos coerentes com essa nova ordem mundial instaurada no período pós Segunda Guerra 

Mundial e partir para a consolidação do Estado Democrático e Humanitário de Direito.  

E é justamente a isto que se propõe o controle de convencionalidade das leis: 

promover uma conformação da produção normativa interna bem como da aplicação da 

legislação nacional com a ordem humanitária internacional, seja no que diz respeito aos 

pactos internacionalmente firmados, seja no que tange às decisões proferidas pelas Cortes 

Internacionais. Em outras palavras, intenta o controle de convencionalidade trazer para dentro 

do Estado Nacional standards
2
 mínimos de proteção à dignidade da pessoa humana.  

Todavia, o Poder Judiciário brasileiro como um todo (seja no âmbito da justiça 

federal, seja no da justiça estadual ou do trabalho), claramente não possui uma tradição 

internacionalista, sendo, inclusive, bastante reticente quanto à utilização das normativas 

internacionais. Isso fica evidente com o baixíssimo número de julgados utilizando a legislação 

ou mesmo a jurisprudência internacional, conforme será a seguir demonstrado.  

A região sul do Brasil (conforme classificação do IBGE), especificamente, apresenta 

significativas discrepâncias e importantes particularidades no que tange a atuação dos 

tribunais nos termos da legislação e da jurisprudência internacional. Discrepâncias e 

particularidades principalmente em relação ao nível de inserção na lógica internacional de 

proteção aos direitos humanos 

                                                 
1
 Considerado o mais importante instrumento internacional de proteção aos direitos humanos para a 

América Latina. A Convenção Americana de Direitos Humanos foi assinada em 1996 na cidade de 

San Jose, na Costa Rica e intenta consolidar entre os países americanos um regime de liberdade 

pessoal e de justiça social fundado no respeito aos direitos humanos mais essenciais.  
2
 No sentido de padrões. No caso quer significar padrões mínimos em termos de direitos humanos. 
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Por tudo isso, a presente pesquisa visa analisar as situações e as formas através das 

quais o controle de convencionalidade vem sendo utilizado pelo Poder Judiciário atuante nos 

Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná em Segundo Grau de jurisdição 

ao longo dos dez primeiros anos da consolidação da teoria do controle de convencionalidade 

no âmbito da América Latina. Ou seja, pretende explorar as maneiras de utilização do 

controle de convencionalidade pelo Poder Judiciário atuante nos Estados que compõem a 

região sul do Brasil desde o final de 2005 até o final de 2015. 

O problema de pesquisa, portanto, é justamente o seguinte: como o Poder Judiciário 

atuante na região sul do Brasil utilizou e utiliza a teoria do controle de convencionalidade para 

fundamentar suas decisões durante os dez primeiros anos em que tal teoria foi consolidada? 

Para tanto, conforme se verá no capítulo primeiro com maior profundidade, ainda que 

não se tenha seguido uma metodologia pragmática e fechada (tradicional), os caminhos 

metodológicos seguidos se consubstanciam na utilização da análise textual discursiva como 

elemento de análise das decisões judiciais previamente selecionadas.  

E justamente com o intuito de trazer os devidos esclarecimentos metodológicos, de 

forma introdutória, o primeiro capítulo do presente estudo abordará os caminhos percorridos 

para alcançar todos os objetivos antes delineados. Se dará início às discussões atinentes ao 

paradigma do conhecimento sob o qual foi pensada e construída, sua adequação à 

complexidade vivenciada pela sociedade pós-moderna, assim como aos debates relacionados 

com todas as delimitações espaciais e temporais pertinentes e com todas as demais opções 

metodológicas.  

Em um segundo momento se analisa com maior profundidade a questão do controle de 

convencionalidade, perpassando por suas origens e conceitos, por suas características 

fundamentais e, finalmente, por suas principais contribuições para a consolidação de um 

direito comum de base humanitária, especialmente no âmbito da América Latina.  

Ainda neste segundo capítulo se avalia especificamente o controle de 

convencionalidade dentro da realidade brasileira, iniciando com uma exposição das formas de 

recepção dos tratados e convenções internacionais comuns e de direitos humanos pelo 

ordenamento jurídico pátrio, posteriormente se traça um paralelo entre o controle de 

convencionalidade e o de constitucionalidade e, por último, se trabalha com a principal 

contribuição da teoria do controle de convencionalidade para o sistema normativo brasileiro. 

Finalmente, no terceiro capítulo, se passa à análise da utilização do controle de 

convencionalidade nas decisões judiciais de segunda instância propriamente dita. O trabalho 
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será realizado em cima das decisões proferidas por todos os Tribunais da região sul do Brasil 

e terá como foco de análise, principalmente, a investigação da performance internacionalista 

dos julgadores, a atuação das partes em litígio, os anos em que foram publicados os acórdãos 

explorados, as áreas que têm maior quantidade de julgados, as decisões que apresentam 

citações doutrinárias de internacionalistas, as que utilizam precedentes da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos
3
, dentre vários outros aspectos.   

                                                 
3
 Órgão sediado na Costa Rica que tem por finalidade principal aplicar e interpretar a Convenção 

Americana de Direitos Humanos. Integra o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos 

Humanos. 
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CAPITULO I – A TEORIA DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E O 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 

1.1. O Direito Internacional dos Direitos Humanos 

 

 A temática dos direitos humanos é muito debatida em todo o globo terrestre 

atualmente. Seja por parte daqueles que defendem sua consolidação como diretriz 

internacional, seja por parte daqueles que os visualizam como uma forma de legitimar a falta 

de punição.  

 Ainda que as violações aos direitos humanos sejam históricas, aumentam 

exponencialmente a cada década, podendo ter como agente causador inimigos externos ao 

Estado, ocidentalmente denominados de terroristas, ou mesmo, ironicamente, os próprios 

Estados em relação ao seu povo. 

 No primeiro caso sobressaem aos olhos os recentes ataques terroristas praticados em 

Paris, na França, onde mais de 100 (cem) pessoas foram executadas. A ofensiva ocorreu 

próximo ao Stade de France na noite de 13 de novembro de 2015 enquanto acontecia um jogo 

de futebol entre as seleções da Alemanha e da França. Ocorram pelos menos três explosões 

sequenciais do lado de fora do estádio, sendo uma delas um ataque suicida. Simultaneamente, 

na casa de espetáculos Bataclan, dezenas de pessoas foram metralhadas. Os ataques teriam 

sido praticados pelo Estado Islâmico como represália ao papel da França na intervenção 

militar no Iraque e na Síria.  

 Outro caso recente e semelhante presenciado pela sociedade internacional foi o dos 

ataques aéreos praticados pela Rússia na Síria entre os meses de setembro e de novembro de 

2015. Aproximadamente 200 (duzentos) civis foram mortos em decorrência de uma ofensiva 

solicitada pelo Presidente da Síria que teria como alvo unicamente militantes do Estado 

Islâmico.  

 Na segunda perspectiva, isto é, quando as violações aos direitos humanos provêm do 

próprio Estado, um dos exemplos mais marcantes e mais próximos da presente pesquisa nos 

últimos tempos é o caso do Presídio Central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Sul do 

Brasil. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive, solicitou no ano de 2014 uma 

série de medidas no Presídio Central, considerada a maior cadeia do Estado do Rio Grande do 

Sul e apontada como a pior do país no ano de 2008. No documento a Corte pede providências 

para garantir a vida e a integridade pessoal dos apenados.  
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 E isso tudo somente nos últimos anos. Não se pode perder de vista que ao longo da 

história a humanidade ainda presenciou todo o imperialismo europeu sobre o continente 

Africano, a dura exploração da mão de obra escrava e, ainda, as duas grandes e terríveis 

guerras mundiais.  

 Comparato (2010), nesse sentido, assegura que a afirmação da tutela internacional dos 

direitos humanos (materializada pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos) deu-se em 

dois momentos distintos, tendo a Segunda Guerra Mundial como o grande marco divisor. 

 Entretanto, antes de adentrar na análise das duas fases de internacionalização dos 

direitos humanos, é preciso ter clara a diferenciação entre Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e Direito Internacional Humanitário. Isso porque, embora haja uma semelhança 

terminológica e algumas normas em comum, se desenvolveram separadamente e constam em 

instrumentos internacionais diferentes. 

Gobbo (2006), nesse sentido, aduz que o Direito Humanitário compreende leis e 

costumes da guerra e tem como intuito minorar o sofrimento dos soldados prisioneiros, 

doentes e feridos assim como das populações civis atingidas por um conflito bélico. Se presta 

também para auxiliar Estados atingidos por catástrofes naturais, como foi o caso dos países 

localizados no sul da Ásia atingidos pelos tsunamis decorrentes dos terremotos no Oceano 

Índico em 2004. 

Já o Direito Internacional dos Direitos Humanos, contrariamente, segundo assegura 

Gobbo (2006), aplica-se em tempos de paz e muitas das suas disposições podem ser inclusive 

suspensas nos períodos de conflito armado.  

Portanto, ambos voltam seus objetivos para a pessoa humana. Se diferenciam pelo fato 

de que enquanto o Direito Internacional Humanitário intervém apenas nos casos acima 

destacados, o Direito Internacional dos Direitos Humanos pode ser avocado a qualquer tempo 

ou situação.  

Feito este parêntese e voltando à discussão, segundo Comparato (2010), a primeira 

fase de internacionalização dos direitos humanos teve início ao longo do século XIX e durou 

até a Segunda Guerra Mundial, em 1945, manifestando-se através de três segmentos distintos 

que foram os grandes marcos dessa fase inicial: o direito humanitário, a luta contra a 

escravidão e a regulação dos direitos do trabalhador assalariado. Piovesan (2012) ainda 

acrescenta como um outro marco desse processo a criação da Liga  das Nações. 

Todavia é importante destacar que antes de 1945 o silêncio quanto às questões 

relativas aos direitos humanos era a regra geral do Direito Internacional e todas as parcas 
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manifestações nesse sentido eram extremamente embrionárias, de forma que, segundo Barros 

e Góis (2006), adentravam na agenda internacional quando ocorria alguma espécie de 

confronto ou guerra mas logo saiam de pauta e enfraqueciam as discussões, justamente por 

causa do problema da ingerência em relação à soberania estatal, ou seja, porque o que 

acontecia dentro do Estado não deveria dele sair. 

Essa primeira fase de proteção internacional dos direitos humanos registrou o término 

de um tempo em que o Direito Internacional era, salvo raras exceções, confinado a 

regulamentar relações entre Estados na esfera estritamente governamental. Registrou, ainda, 

segundo entendimento de Piovesan (2012), um período em que as obrigações internacionais 

começam a transcender aos interesses exclusivos dos Estados pactuantes, bem como deu 

início ao rompimento dos conceitos tradicionais que situavam o Direito Internacional 

unicamente como a lei da comunidade internacional dos Estados e que asseguravam ser o 

Estado o único sujeito de Direito Internacional. Além de tudo isso essa primeira fase ainda 

prenunciou o fim da exclusividade da jurisdição doméstica, assim como da autonomia 

desvinculada de qualquer padrão internacional. 

Mas a verdadeira consolidação internacional dos direitos humanos surge ao final da 

primeira metade do Século XX, em decorrência da Segunda Guerra Mundial e das 

monstruosas violações de direitos humanos cometidas na era Hitler, atreladas à crença de que 

pelo menos parte destas violações poderia ser evitada se houvesse um efetivo sistema 

internacional de salvaguarda destes tão fundamentais direitos. 

 

Ao emergir da Segunda Guerra Mundial, após três lastros de massacres e 

atrocidades de toda sorte, iniciados com o fortalecimento do totalitarismo 

estatal nos anos 30, a humanidade compreendeu, mais do que em qualquer 

outra época da História, o valor supremo da dignidade humana. O sofrimento 

como matriz da compreensão do mundo e dos homens, segundo a lição 

luminosa da sabedoria grega, veio aprofundar a afirmação histórica dos 

direitos humanos (COMPARATO, 2010, p.68). 

 

A internacionalização dos direitos humanos é, destarte, um movimento bastante novo 

do ponto de vista histórico, estando prestes a completar setenta anos de consolidação.  

E é nesse contexto pós Segunda Guerra que se começa a observar uma reconstrução 

dos direitos humanos “como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional 

contemporânea” (PIOVESAN, 2012, p. 184), já que aquela rompeu com todos os parcos 

valores humanitários já estabelecidos, tornando os seres humanos supérfluos e descartáveis e, 

consequentemente, negando o valor da pessoa humana como valor fonte de direito. Essa 
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reviravolta valorativa representa exatamente uma quebra dos ideais totalitários e a 

reconstrução da noção de direitos humanos a partir da ideia de que o maior dos direitos é o 

direito a se ter direitos, isto é, o direito de ser sujeito de direitos. 

Tal reconstrução valorativa calcada na ideia de que o sujeito deixa de ser objeto e 

passa a ser sujeito de direitos trouxe de uma vez por todas para o centro do debate a questão 

da delimitação da soberania estatal. A partir desse momento passou-se de uma vez por todas a 

compreender que a proteção aos direitos humanos não poderia mais ficar adstrita unicamente 

ao âmbito doméstico e que tais direitos passariam a deter legítimo interesse internacional, 

uma vez que na referida conjuntura o grande agressor era o próprio Estado. A partir desse 

contexto, segundo Gonçalves e Stelzer (2009), o Estado nacional, territorializado e submetido 

a um Governo próprio, iniciou um processo de inserção em comunidades mais amplas, o que 

acabou conduzindo ao declínio o conceito de soberania, que significava plenitude do poder 

estatal enquanto sujeito único e exclusivo de mando sobre certo território e povo. 

E foi essa necessidade de tutela internacional que impulsionou o processo de 

internacionalização dos direitos humanos e que culminou com a elaboração dessa nova 

sistemática de tutela internacional, tornando possível a responsabilização do Estado no âmbito 

internacional quando as instituições nacionais mostrarem-se ineficazes ou omissas na tarefa 

de resguardar os direitos humanos. Dessa forma, o processo de internacionalização passou a 

ser uma grande ferramenta para a reconstrução desse novo paradigma valorativo. 

Segundo sustentam Richard Pierre Claude e Burns H. Weston (1989, P.4-5 apud 

PIOVESAN, 2012), após a Segunda Guerra Mundial, principalmente em razão da necessidade 

de se encontrar alternativas de resguardo aos nacionais integrantes de países violadores dos 

direitos humanos, a doutrina da soberania estatal passou a ser fortemente criticada, fazendo 

com que boa parte dos doutrinadores concluíssem que tal soberania estatal não se trata de 

princípio absoluto e que deve sempre estar sujeita a determinadas limitações em prol dos 

direitos humanos. 

A partir daí não foi mais admitido que os Estados tratassem seus nacionais da forma 

que melhor lhes conviesse, isto é, não foi mais permitido que o Estado detivesse ilimitada 

autonomia legislativa ou mesmo jurisdicional quanto aos nacionais, justamente porque essa 

revolução valorativa trouxe os indivíduos (no sentido de sujeito e não objeto de direitos) para 

o centro da atenção internacional. 

 

Após a Segunda Guerra, o tema “Direitos Humanos” passou a ser tratado 

como verdadeira revolução, na medida em que teria colocado o ser humano 
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individualmente considerado no primeiro plano do Direito Internacional 

Público em um domínio outrora reservado aos Estados nacionais. 

Paradoxalmente, o direito internacional feito por Estados e para os Estados 

começou a tratar da proteção internacional dos direitos humanos contra o 

Estado, único responsável reconhecido juridicamente. Esse novo elemento 

significaria uma mudança qualitativa para a comunidade internacional, pois 

não se cingiria mais a interesse nacional particular. O cidadão antes 

vinculado a sua nação, torna-se lenta e progressivamente “cidadão do 

mundo” (BARROS & GÓIS, 2006, p.63). 

 

Nesse mesmo sentido, a criação e o estabelecimento do Tribunal de Nuremberg 

também serviu como importante marco impulsionador dessa segunda fase de 

internacionalização de direitos. Segundo sustenta Piovesan (2012), o referido Tribunal Militar 

Internacional é fruto do Acordo de Londres de 1945 e tem como grande objetivo promover o 

julgamento dos crimes de guerra cujas ofensas não apresentem uma particular localização 

geográfica. Ou seja, um Tribunal para além das fronteiras nacionais. 

Não obstante a formulação do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, foi a 

maciça expansão das organizações internacionais de cooperação internacional o mais 

importante movimento contribuinte para esse processo de internacionalização dos direitos 

humanos.  

E a Carta das Nações Unidas, assinada em São Francisco em 26 de junho de 1945, 

talvez tenha sido o grande marco dessa reconstrução valorativa, uma vez que inaugurou uma 

nova lógica de relacionamento entre as mais diferentes soberanias, com preocupações que 

abarcam a manutenção da paz e da segurança internacional, a adoção de solidariedades no 

plano econômico, social e cultural, a adoção de um padrão internacional de saúde, a proteção 

ao meio ambiente e, antes de qualquer coisa, a proteção extranacional dos direitos humanos. 

Tal Carta, sem dúvidas, marcou época, justamente por consolidar o movimento de 

internacionalização dos direitos humanos e, consequentemente, por impulsionar a elevação da 

questão da proteção individual em face do Estado ao plano internacional. Foi enfática em 

“determinar a importância de defender, promover e respeitar os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais” (PIOVESAN, 2012, P. 198) mesmo que não os tenha 

expressamente definido. 

Definição esta que a Carta de 1945 deixou claramente em aberto, sendo 

posteriormente definida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Segundo 

sustenta Lewandowski (1984), os representantes dos diversos governos presentes no conclave, 

desde a fundação das Nações Unidas já ponderavam fortemente a possibilidade de elaboração 

de uma declaração universal de direitos. Isso significa que tal definição foi deixada em aberto 
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justamente para impulsionar a vinda de uma declaração que solenemente proclamasse um 

conjunto inédito de direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana. 

Assim, após um longo período de discussões, em 10 de dezembro de 1948, a 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou e proclamou a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem. O documento veio sob a forma de resolução da 

Assembleia, fruto de um importante consenso raro no plano internacional, contando com 48 

votos favoráveis, 8 abstenções e nenhuma manifestação contrária. Resultado que certamente 

está relacionado com a nova estrutura valorativa instaurada nesse contexto pós Segunda 

Guerra. 

 

A maciça votação a favor da Declaração e o fato de não ter sido registrada 

nenhuma manifestação contrária à sua aprovação faz dela um dos raros 

documentos internacionais em torno dos quais existe um consenso unânime. 

Os próprios termos pelos quais a Assembleia Geral apresentou a Declaração 

refletem a universalidade de sua proposta. Para esse órgão, ela constituiria 

um “ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações”. De fato, 

pela primeira vez na História do Homem, a comunidade internacional 

reunida em um organismo da mais alta representatividade, como é a ONU, 

proclamou solenemente, um conjunto de direitos e liberdades fundamentais 

da pessoa humana, de abrangência e importância tal, que nenhum governo 

ousou contestar ou criticar. Na verdade, a Declaração tornou-se, no dizer de 

Jorge Miranda, um “ponto de referência obrigatório de todos quantos lutam 

pela liberdade e pela fraternidade e o padrão por que se determina a natureza 

de cada regime ou sistema político” (LEWANDOWSKI, 1984, P. 86).  

 

A partir daí uma nova lógica de proteção à dignidade da pessoa humana foi instaurada 

no plano internacional. Após a Segunda Guerra Mundial toda a preocupação internacional foi 

direcionada à pessoa humana. Com a criação das Nações Unidas e a ratificação de 

importantes instrumentos internacionais isso ficou evidente. É preciso, no entanto, promover 

o diálogo do que vem sendo consolidado no plano internacional com o ordenamento jurídico 

nacional, justamente o que propõe o controle de convencionalidade. 

 

1.2. Controle de convencionalidade e suas origens e definições 

 

 A consolidação da ideia do Direito Internacional dos Direitos Humanos trouxe, 

portanto, uma nova forma de se pensar a soberania estatal e a pessoa humana. A primeira 

passou a ser vista de forma relativizada e a segunda como um sujeito de direitos no plano 

internacional. Essa nova visão intensificou os debates concernentes aos Tribunais 

Internacionais e suas respectivas jurisdições bem como seus efeitos coercitivos. 
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 E foi justamente nesse contexto que foi dado início aos debates concernentes ao que 

viria a ser a Teoria do Controle de Convencionalidade, temática muito pouco explorada pelos 

doutrinadores brasileiros, mas que já vem sendo debatida no âmbito da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos de forma unânime e pacífica desde, pelo menos, o ano de 2006.  

 Alcalá (2012) assegura que o conceito de controle de convencionalidade - muito 

embora seja uma ideia já utilizada há várias décadas no sistema europeu de proteção aos 

direitos humanos para explicitar a função dos juízes nacionais de zelar pelo respeito e pela 

garantia destes direitos como standards mínimos - foi estabelecido formalmente pela Corte 

Interamericana, pela primeira vez e de forma unânime, na sentença do conhecido caso 

“Almonacid Arellano y otros vs. Chile”
4
, de setembro de 2006: 

 

124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos 

al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un 

tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte 

del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a 

velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde 

un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial 

debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas 

jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe 

tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que 

del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 

Convención Americana.
5
 

 

 A partir daí não foram poucas as decisões que abordaram essa nova temática. Alcalá 

(2012) inclusive destaca alguns dos mais importantes pronunciamentos da Corte a respeito da 

temática, como são os casos La Cantuta (2006), considerando 173, Boyce vs. Barbados 

                                                 
4
 O caso se refere a responsabilidade internacional do Estado pela falta de investigação e sanção aos 

responsáveis pela execução de Luis Alfredo Almonacid Arellano, bem como pela ausência de 

reparação adequada em favor de seus familiares.  
5 124. O Tribunal está consciente de que os juízes nacionais e os tribunais estão sujeitos ao imperio da 

Lei e, por ela, estão obrigados a aplicar as disposições em vigor no ordenamento jurídico. Mas quando 

um Estado tenha ratificado um tratado internacional como a Convenção Americana, os seus juízes, 

como parte do aparelho de Estado, também estão sujeitos a ela, o que os obriga a garantir que os 

efeitos das disposições da Convenção não sejam  minimizados pela aplicação de leis contrárias ao seu 

objeto e finalidade, e que desde o início careçam de qualquer efeito jurídico. Em outras palavras, o 

Judiciário deve exercer uma espécie de "controle de convencionalidade" entre as disposições legais 

nacionais que se aplicam em casos específicos e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

Nesta tarefa, o Judiciário deve levar em conta não apenas o tratado, mas também a sua interpretação 

feita pela Corte Interamericana, intérprete final da Convenção Americana (tradução nossa).  
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(2007), considerando 78, Fermín Ramirez y Raxcacó Reyes (2008), considerando 63, 

Heliodoro Portugal (2008), considerando 180/1, Manuel Cepeda Vargas (2010), 

considerando 208 e nota 307, Comunidad Indígena Xákmok Kásek (2010), considerando 311, 

Fernández Ortega (2010), considerando 237, Rosendo Cantú (2010), considerando 219 e 220, 

Ibsen Cárdenas y outro (2010), considerando 202, Velez Loor (2010), considerando 287, 

Gomes Lund (2010), considerando 176 e Cabrera Garcia-Montiel Flores (2010), 

considerando 225. 

 O caso “Gomes Lund x Brasil”, por exemplo, marcou época no direito brasileiro. O 

caso tratou da responsabilização do Estado brasileiro frente ao desaparecimento forçado de 

aproximadamente 70 (setenta) pessoas, entre os anos de 1972 e 1975, com o intuito de 

dizimar o foco de resistência conhecida como “Guerrilha do Araguaia”. Na sentença, de 

acordo com Guerra (2013), a Corte Interamericana de Direitos Humanos não aceitou o 

argumento da existência de uma “Lei de Anistia” no Brasil que impeça a responsabilização 

individual dos ex-agentes do Estado e fez sua primeira manifestação sobre o controle de 

convencionalidade no direito brasileiro. 

 A consequência prática para o Brasil, conforme assegura Mazzuoli (2009), foi que a 

Lei de Anistia brasileira deixou de ter valor jurídico, isto é, a partir de então não poderá o 

Brasil impedir dos referidos crimes cometidos pelos seus agentes, devendo acabar com todos 

os obstáculos jurídicos que durante muito tempo impediram as vítimas de acesso à 

informação, à verdade e, consequentemente, à justiça.  

 O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da temática, à época, validou a Lei de Anistia 

brasileira. Entretanto dois votos vencidos merecem destaque: o do Ministro Ricardo 

Lewandowski e do Ministro Carlos Ayres Britto. Foram eles, de acordo com Mazzuoli (2009) 

os únicos dois a compreender, na ocasião, a atual dimensão da proteção dos direitos humanos, 

que não era mais somente doméstica, mas eminentemente internacional. Compreenderam 

muito lucidamente que em matéria de direitos humanos a última palavra não é mais do 

Supremo Tribunal Federal, mas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Mas Alcalá (2012) assegura que foi no caso “Trabajadores Cesados del Congreso vs. 

Perú”
6
 que a Corte Interamericana melhor exteriorizou a teoria do controle de 

convencionalidade: 

 

                                                 
6
 O caso sinteticamente se refere à responsabilidade internacional do Estado pela despedida de 257 

trabalhadores do Congresso bem como pela falta de um devido processo legal para questionar tal 

situação.  
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128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Con-

vención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les 

obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o 

anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y 

fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo 

un control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex 

officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente 

en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes.
7
  

 

Inobstante a todas as manifestações da Corte Interamericana sobre o controle de 

convencionalidade, sem dúvidas o caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile” e o 

“Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú” foram as duas mais importantes 

manifestações até hoje exteriorizadas.  

Conforme sustentam Junior e Campos (2011), é possível perceber uma clara evolução 

entre os dois pronunciamentos: no caso Almonacid Arellano a Corte faz menção ao dever do 

Poder Judiciário de realizar alguma forma de controle de convencionalidade; já no caso dos 

Trabajadores Cesados del Congreso a Corte faz referência expressa à realização do controle 

de convencionalidade, consolidando expressamente a ideia do referido controle. Ou seja, a 

evolução conceitual trazida pelas decisões da Corte denota que se partiu da necessidade de 

formular uma teoria capaz de adaptar a legislação local aos compromissos internacionais 

humanitários para a o dever de aplicar tal teoria. 

Com a análise dos dois casos acima destacados é possível extrair que a ideia central do 

controle de convencionalidade das leis consolidada pela Corte é a de que não podem as leis 

locais, mesmo coerentes com o ordenamento constitucional local, mitigar o efeito útil das 

disposições, do objeto e das finalidades das Convenções pelos Estados ratificadas. Ou melhor, 

não pode a legislação ou mesmo os provimentos jurisdicionais nacionais ir de encontro às 

obrigações internacionais. 

Com intuito de trazer uma definição mais estável, Mazzuoli (2009), ao proceder uma 

comparação entre o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade das 

                                                 
7 128. Sempre que um Estado tenha ratificado um tratado internacional como a Convencão 

Americana, os juízes também estão sujeitos a ela, sendo forçados a garantir que a eficácia da 

Convenção não seja  reduzida ou anulada pela aplicação de leis contrárias às suas disposições, objeto e 

finalidade. Em outras palavras, os órgãos do Poder Judiciário devem exercer o controle não só 

constitucionalidade, mas também “de convencionalidade" ex officio entre as normas nacionais e as da 

Convenção Americana, claramente dentro dos respectivos poderes e regulamentos processuais 

correspondentes (tradução nossa). 
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leis, destaca que este pode ser caracterizado como a compatibilização da produção normativa 

doméstica com os tratados de direitos humanos ratificados pelo governo e em vigor no país.  

Para Guerra (2013), o controle de convencionalidade diz respeito a um novo 

dispositivo jurídico fiscalizador da legislação infraconstitucional que possibilita um duplo 

controle de verticalidade, isto é, as normas internas de determinado Estado devem ser 

compatíveis com a Constituição (controle de constitucionalidade) bem como com os tratados 

internacionais ratificados pelo país onde vigoram estas normas (controle de 

convencionalidade). 

Complementa o autor afirmando que o controle de convencionalidade garante um 

controle sobre a eficácia das normativas internacionais e permite dirimir conflitos entre a 

ordem jurídica interna e externa, podendo ser concretizado pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos ou mesmo pelos Tribunais internos dos países que fazem parte da referida 

Convenção. 

 No mesmo sentido, o controle de convencionalidade ainda pode ser definido “como 

una herramienta sumamente eficaz para el respeto, la garantia y la efectivización de los 

derechos descritos por el Pacto [de San Jose da Costa Rica]” (SAGÜES, 2010, P. 118)
8
.  

 Cantor (2008), seguindo esta lógica, defende uma nova competência para a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos para aplicar o cotrole de convencionalidade sobre o 

direito doméstico com o intuito de garantir a efetiva tutela dos direitos inerentes à dignidade 

da pessoa humana. Com esta nova competência a Corte poderá e deverá obrigar 

internacionalmente o Estado a revogar uma lei que gera violação aos direitos humanos em 

todos os casos que fazem referência à aplicação da Convenção de Direitos Humanos. 

 Posicionamento que trouxe grande inovação no contexto americano, uma vez que até 

então os tribunais regionais sobre direitos humanos, como é o Caso da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, não tinham competência para analisar a convencionalidade de uma lei 

em abstrato tampouco a possibilidade de extirpar do ordenamento jurídico interno lei que 

contrariasse obrigação internacionalmente contraída.  

Enfim, é, em suma, uma construção da jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos com intuito de conferir uma maior efetividade à proteção aos direitos 

humanos no âmbito de sua jurisdição.  

                                                 
8 “como uma ferramenta altamente eficaz para o respeito, garantia e efetivação dos direitos descritos 

no Pacto [ de San José da Costa Rica ]” (SAGÜÉS, 2010, P. 118, traduação nossa). 
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 Segundo aponta Sagüés (2011), a Teoria do Controle de Convencionalidade foi 

gestada em dois níveis: a) um primeiro controle chamado de inter (ou supra) nacional de 

convencionalidade que já vem sendo exercido pela Corte há mais de uma década e que reputa 

inválidas as normas de direito interno opostas ao Pacto San José da Costa Rica; b) e um 

segundo controle denominado de nacional de convencionalidade ou, um controle “desde 

abajo” (SAGÜÉS, 2011, P. 382), que surge a partir de 2006 com o caso Almonacid Arellano e 

que vai obrigar os juízes nacionais a não aplicar, eles mesmos, as normas locais opostas ao 

Pacto de San José da Costa Rica e à sua própria jurisprudência. 

 A primeira forma de controle tem como caso principal o “La última tentación de 

Cristo”, que reputou violadora do Pacto uma cláusula da Constituição Chilena que tratava de 

censura televisiva
9
. Através de tal forma de controle a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, e tão somente ela, reputa como inválida a legislação interna que estiver em 

dissonância com o pactuado no plano internacional. Representa uma forma de concentrada de 

controle de convencionalidade, já que “através de uma sentença judicial proveniente de um 

caso concreto seus efeitos geram modificação, revogação ou reforma das normas ou práticas 

internas em benefício dos direitos da pessoa humana” (GUERRA, 2013, p. 182). Trata-se da 

modalidade de controle de convencionalidade a mais tempo pensada pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

Já a segunda forma de fiscalização da legislação e das decisões internas é embasada 

pelo caso “Almonacid Arellano” e é a forma de controle de convencionalidade analisada 

daqui para frente. Como ressaltado acima, surge de forma unânime e pacífica na Corte em 

2006 e marca a atuação dos tribunais e juízes internos, que terão a competência de aplicar a 

Convenção em detrimento da legislação doméstica, nos casos concretos, com intuito de 

proteger os direitos mais benéficos à pessoa humana. Importante ressaltar que neste ponto se 

está pensando a utilização do controle de convencionalidade para além da Corte 

Interamericana e, especificamente, pelos tribunais e juízes nacionais. 

Cantor (2008), nesse sentido, afirma que ainda que o Poder Judiciário nacional esteja 

vinculado ao império da lei, ou seja, ainda que deva pautar sua atuação dentro dos ditames 

legais, quando um Estado ratifica um compromisso internacional, seus tribunais e juízes ficam 

a ele submetidos, uma vez que integram o aparato estatal. E esta submissão inclui zelar para 

                                                 
9
 No caso o Chile foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por censurar a 

exibição do filme “La Última Tentación de Cristo”. O filme do diretor estadunidense Martin Scorsese 

foi distribuído no Chile em 1989 mas sua exibição foi proibida em Santiago. Isso principalmente 

porque propõe uma narrativa da vida de Jesus que vai de encontro à histórica tradição Católica 

Chilena.   
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que os efeitos das disposições convencionais não sejam mitigados pela aplicação de 

normativas dissonantes de seu objeto e de sua finalidade última. 

 Estabelecidas as pedras fundamentais da Teoria do Controle de Convencionalidade, é 

fundamental ressaltar os marcos jurídicos desta nova forma de pensar o ordenamento jurídico 

nacional. E tais fundamentos jurídicos do controle de convencionalidade encontram-se, 

principalmente, nos arts. 1º e 2º, bem como nos arts. 67 e 69 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos. 

 

El control de convencionalidad emana de las dos obligaciones erga omnes 

que los estados partes asumieron libre y voluntariamente al ratificar la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos, las contenidas en los artículos 

1º y 2º de ella, por una parte, como asimismo por el reconocimiento, también 

libre y voluntario, de la jurisdicción vinculante de las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, las que constituyen obligaciones de 

resultado para el Estado Parte, de acuerdo a los artículos 67 a 69 de la misma 

convención, como por último del reconocimiento de la Corte interamericana 

como intérprete auténtica y final de la CADH (ALCALÁ, 2012, P. 65)
10

. 

 

 Ou seja, o controle de convencionalidade deriva, de um lado, das obrigações erga 

omnes
11

 assumidas livre e voluntariamente pelos signatários da Convenção Americana, e, de 

outro, pela jurisdição vinculante das sentenças da Corte.  

Frise-se, porém, que segundo sustenta Sagüés (2011), a convencionalidade das leis não 

se restringe à tutela da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou no plano europeu, ao 

Tratado de Lisboa ou ao Convênio Europeu de Direitos Humanos, podendo também haver 

controle nos âmbitos de outros tratados, como nos pactos internacionais de direitos civis e 

políticos e de direitos econômicos e sociais, por exemplo. Obviamente no âmbito dos 

primeiros a percepção da existência do controle é muito mais nítida, haja vista que ditam 

resoluções com pretensões jurídicas dotadas de obrigatoriedade, enquanto os últimos são 

ainda bastante embrionários.  

                                                 
10
 O controle de convencionalidade emana das duas obrigações erga omnes que os Estados partes 

assumiram livre e voluntariamente ao ratificar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, as 

contidas nos artigos 1º e 2º, por um lado, bem como o reconhecimento, também livre e voluntário, da 

jurisdição vinculante das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que constituem 

obrigações de resultado para o Estado parte, em conformidade com os artigos 67 a 69 da mesma 

convenção, que foi definitivamente o reconhecimento do Tribunal como autêntico e intérprete final da 

CADH (ALCALÁ, 2012, P. 65, tradução nossa). 
 

11
 Obrigações erga omnes significam obrigações que possuam efeitos contra todos. 
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 Tanto assim é que o art. 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos determina 

aos Estados pactuantes a obrigação jurídica de respeitar e garantir todos os direitos por ela 

assegurados.  

 E lembrando que as obrigações contidas nos pactos e convenções internacionais, com 

ainda maior razão se referentes à assuntos relacionados com os direitos humanos e, sobretudo, 

se o Estado é signatário da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, constituem para 

os magistrados direito diretamente aplicável e com preferência em relação as normas internas. 

Isso se deve, basicamente, em atenção aos artigos 26, 27 e 31.1 da mencionada Convenção de 

Viena Sobre Direito dos Tratados que “se destina a reger os demais tratados” (MEDEIROS, 

195, p. 260).  

Primeiramente, o art. 26 por estabelecer que todo tratado em vigor obriga seus 

signatários e deve ser por eles cumprido de boa-fé. Em segundo, o art. 27 por afirmar que não 

pode a parte signatária invocar direito interno para inobservar cláusula de tratado 

internacional. Já o art. 31.1 por estabelecer que o tratado deve ser interpretado também com 

boa-fé e em conformidade com o sentido comum atribuível aos termos da convenção  em seu 

contexto e à luz do seu objetivo e finalidade. 

 O art. 2º da Convenção Americana, por sua vez, estabelece o comprometimento com a 

adoção de todas as medidas legislativas ou de qualquer outra natureza que forem necessárias 

para tornar efetivos os direitos e liberdades estabelecidos no art. 1º. Isso quer dizer que deve o 

Estado signatário adequar seu direito interno às disposições convencionais, sempre com 

intuito de garantir os direitos por ela consagrados, indo exatamente ao encontro do que 

preceitua o art. 27 da Convenção de Viena. 

 Essa adequação do ordenamento jurídico interno, segundo sustenta Alcalá (2012), 

deve se dar desde o mais singelo ato administrativo até o plano constitucional. Todo Estado 

parte da Convenção deve eliminar completamente de seu ordenamento jurídico e também está 

impedido de criar leis ou quaisquer outras espécies normativas que vulnerem o standard 

mínimo estabelecido internacionalmente.  

A contrário sensu, segundo assegura o mesmo autor, se a legislação doméstica estiver 

para além dos padrões mínimos convencionais, ou seja, for mais favorável à proteção da 

pessoa humana, obviamente não deverá o Estado adequar sua estrutura normativa interna. 

Essa ponderação normativa deve sempre levar em consideração a principiologia disposta no 

art. 29 da Convenção Americana, assim como no art. 5º Pacto Internacional sobre Direitos 
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Civis e Políticos, “dónde están expresamente contenidos los principios ‘favor persona’ o ‘pro 

homine’ y de progresividad” (ALCALÁ, 2012, P. 69).  

Ademais destes três princípios lembrados por Alcalá (2012), Mazzuoli (2010) ainda 

lembra da solução jurídica proposta por Lima Marques, que se baseia no diálogo das fontes, 

cujos alicerces se encontram nas reflexões de Erik Jaime. Sinteticamente o diálogo das fontes 

prima por uma coordenação da incidência das normas pelo juiz no caso concreto buscando a 

solução jurídica que mais beneficie a pessoa humana.  

Reflexão que não é nova, já sendo utilizada pela doutrina e jurisprudência em várias 

circunstâncias. Trindade (1997), inclusive, advertiu que atualmente não há mais primazia do 

direito internacional ou do direito interno, como acontecia na clássica polêmica já superasa 

entre monistas e dualistas. No presente contexto a primazia que deve reinar é a da norma mais 

favorável às vítimas, seja ela de direito internacional, seja de direito interno. Este e aquele 

devem interagir em benefício das pessoas tuteladas. 

 Tal conformação entre o ordenamento doméstico e o convencional prevista neste art. 

2º da Convenção Americana de Direitos Humanos, portanto, decorre dessa lógica de limitação 

da própria soberania em prol da coletividade, ou ainda, em favor de um bem maior que é o 

respeito à dignidade da pessoa humana.  

  E como anteriormente citado, para tratar da estrutura normativa do controle de 

convencionalidade no âmbito da América Latina é indispensável mencionar também os 

artigos 67 a 69 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Enquanto os artigos 1º e 2º 

estabelecem a obrigação de respeitar e garantir os direitos elencados na Convenção e a 

adequação à mesma do ordenamento jurídico interno, os artigos 67, 68 e 69 tratam da 

obrigação jurídica do Estado parte de cumprir as decisões proferidas nos julgamentos da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 O art. 67 estabelece que a sentença prolatada pela Corte é definitiva e inapelável, 

podendo a Corte a pedido das partes, no máximo, reinterpretá-la nos casos de divergência 

relativa ao alcance ou sentido. Já o art. 68 com propriedade preceitua que competem aos 

Estados partes cumprir a decisão da Corte em todos os casos em que forem partes. O art. 69, 

por fim, estabelece que da sentença da Corte devem ser as partes notificadas e os signatários 

da Convenção participados. 

 Enfim, são manifestos os marcos normativos impulsionadores do controle de 

convencionalidade no contexto americano, o que deslegitima o argumento de que essa espécie 

de controle da legislação doméstica seria resultado, unicamente, de uma simples construção 
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jurisprudencial. Deixa evidente, destarte, a densidade legal desse tão importante discurso em 

prol dos direitos humanos. 

 

1.3. Características do controle de convencionalidade 

 

 Diversas são as características dessa nova espécie de controle da legislação interna que 

merecem destaque, mas antes de qualquer coisa é necessário discorrer a respeito dos efeitos 

do controle de convencionalidade. 

 Segundo assegura Sagüés (2011) o controle de convencionalidade pode ter dois 

efeitos: repressivo e um positivo. 

 O primeiro, também chamado de efeito destrutivo, ocorre quando a norma interna 

oposta à Convenção ou à jurisprudência da Corte Interamericana não é aplicável ao caso 

concreto ou é inválida para o mesmo caso. Nesse sentido assinalou a Corte Interamericana no 

já mencionado caso Almonacid Arellano, no seu considerando 123, que se um Estado mantém 

em seu ordenamento jurídico normas contrárias à Convenção compete ao judiciário local 

abster-se de aplicá-la. E ainda neste mesmo caso decidiu a Corte, de forma ainda mais 

inovadora, segundo Sagüés (2011), que esta norma contrária aos ditames convencionais 

carece inclusive de efeitos jurídicos desde sua entrada em vigor. Isto é, nem chega a ser 

afastada. 

 No segundo efeito, também denominado de efeito construtivo, o poder judiciário local 

deve praticar e fazer funcionar o direito nacional de acordo com as regras convencionais e 

com o entendimento da Corte. Essa postura requer releituras do ordenamento jurídico 

nacional, bem como a diferenciação entre interpretações convencionais e inconvencionais do 

direito doméstico para, assim, eliminar as últimas. Devem os magistrados “consumar un 

ehaustivo reciclaje del material normativo local” (SAGÜÉS, 2011, P. 385). 

 A ideia central do entendimento consolidado pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos referente a este segundo efeito é a de que o magistrado local deve começar sua 

análise legal do caso concreto partindo dos ditames estabelecidos pelas normas internacionais 

e pela jurisprudência da Corte e, somente em um segundo momento, partir para análise da 

legislação doméstica. 

 Mas, conclui Sagüés (2011) que em qualquer dos dois efeitos acima elencados, seja 

como órgão repressivo, seja como órgão construtivo, o poder judiciário do Estado parte atua 

como um aplicador das diretrizes previamente enunciadas pelo Pacto San José da Costa Rica 
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ou pela jurisprudência da Corte Interamericana. Todavia certamente haverão situações onde 

ainda não existam pronunciamentos da Corte. Nestes casos terá o magistrado local uma certa 

margem de criatividade. Certamente tais decisões não vincularão a Corte, mas poderão ser 

extremamente proveitosas para inspirar futuros pronunciamentos, impulsionando o que os 

europeus denominam de diálogo entre juízes. 

 Uma segunda característica do controle de convencionalidade que também precisa ser 

elucidada é sobre os sujeitos habilitados a praticá-lo.  

Segundo aduz Sagüés (2011), todos os órgãos do Poder Judiciário estão habilitados 

para praticar o controle de convencionalidade dentro de suas respectivas competências. Isto 

significa dizer que todos que detém competência para declarar a inconstitucionalidade das leis 

e atos normativos domésticos possuem também competência para declarar a 

inconvencionalidade. 

 Logicamente, se estamos falando em declaração de inconvencionalidade da legislação 

nacional estamos tratando do controle com efeitos destrutivos/repressivos, que é a forma que 

apresenta alguns importantes questionamentos. O controle com efeitos construtivos não 

apresenta dificuldades, já que não demanda anulação ou a inaplicação de qualquer legislação, 

mas simples releitura das normas vigentes e das interpretações dominantes, podendo, destarte, 

ser praticado por todos os órgãos judiciais nacionais. 

 O problema surge quando se está diante de casos de necessidade de anulação ou 

inaplicabilidade da legislação nacional por ser incompatível com as normas pactuadas 

internacionalmente e o ordenamento jurídico nacional preveja que o controle da 

constitucionalidade das leis e atos normativos seja exercido unicamente pela Corte 

Constitucional. Ou seja, quando não se trate de Estado que adote o sistema do controle difuso 

ou híbrido de constitucionalidade. Nestes casos somente a Corte Constitucional estaria 

habilitada a praticá-lo. 

 Conforme assegura Sagüés (2011), é grande o número de autores que entendem que o 

controle de convencionalidade exercido atualmente pela Corte Interamericana é 

definitivamente o difuso, ainda que em sua dimensão repressiva. Segundo aduz o autor, uma 

nova leitura do considerando 128 do caso dos Trabajadores Cesados del Congreso mostra 

que não há ali uma exclusão do juiz local não habilitado a praticar o controle de 

constitucionalidade para que também se abstenha de praticar o de convencionalidade. 

Inclusive, completa o autor, que analisando o direito comparado, em especial no caso 
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Simmenthal, a mesma conduta foi aconselhada pelo Tribunal de Justiça das comunidades 

europeias.  

 Mas se determinado Estado possui magistrados inabilitados a prática desse controle e 

nem sempre seja possível se chegar às instâncias superiores através das vias recursais, é 

imperativa a necessidade de se encontrar vias alternativas.  

 Sagüés (2010) propõe então três vias alternativas: a) antes de qualquer outra solução, 

de acordo com a espécie do problema, sempre tentar promover uma reforma constitucional ou 

legislativa; b) sendo impraticável tal reforma, reconhecer jurisprudencialmente que todo o 

poder judiciário tenha aptidão para exercer o controle de convencionalidade; c) elaborar, 

também de forma jurisprudencial, um mecanismo de elevação do caso ao órgão 

constitucionalmente programado para exercer este controle. E estas construções 

jurisprudenciais, completa o autor, não seriam vias ilegítimas de concretização de direito, haja 

vista, inclusive, o disposto no art. 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

conforme anteriormente explicitado. 

 Enfim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem exteriorizando seu 

entendimento de que todos os juízes nacionais atualmente estão compelidos, dentro de suas 

respectivas competências e regulações processuais, a realizar esse controle de 

convencionalidade. Nos últimos julgamentos, no entanto, pode-se dizer que houve um 

sensível alargamento nessa percepção dos sujeitos aptos a realizar o controle, de forma a 

abranger todos os órgãos oficiais.  

 A instrumentalização do controle de convencionalidade das leis é outra importante 

característica que merece destaque. 

Preceitua o já mencionado considerando 128 do caso dos Trajadores Cesados del 

Congreso que o controle de convencionalidade exercido pelo juízes nacionais deve ser 

suscitado a pedido da parte, mas também de ofício pelos magistrados. Para tanto, os juízes 

nacionais além de não poder desconhecer os ditames convencionais precisam estar atentos aos 

entendimentos consolidados pela Corte Interamericana. 

 O controle parte da ideia do estabelecimento de uma norma de referência/controlante 

(Pacto San José da Costa Rica) conjuntamente com a jurisprudência da Corte Interamericana, 

sempre efetuando um trabalho de comparação normativa, isto é, determinada norma, por sua 

importância normativa internacional, é elevada à condição norma parâmetro e toda a 

legislação constitucional e infraconstitucional nacional deve a ela se conformar. Tal 

possibilidade de subordinação do texto constitucional veio à lume com o caso dos 
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Trabajadores Cesados del Congreso, de forma inovadora em relação à Almonacid Arellano. 

 Enquanto este assinalou que o controle de convencionalidade se praticava sobre as leis 

contrárias ao objeto e fins da Convenção, esse assinalou que incluiria no material passível de 

ser controlado normas jurídicas internas, sem diferenciar as infra das constitucionais. 

 Neste diapasão, Sagués (2011) assegura que o controle de convencionalidade está 

pressupondo que o material normativo utilizado como parâmetro é juridicamente superior ao 

controlado, o que traduziria o que a doutrina vem chamando de supremacia convencional. 

 Princípio este que é alvo de inúmeras críticas, mormente nos países em que a 

Constituição está acima dos Pactos. Hoje é assente na Corte que o Pacto vale juridicamente 

mais que a Constituição, muito embora haja fortíssima resistência por parte dos Estados 

signatários e a Convenção não estabeleça tal preceito nestes exatos termos. 

 Porém sempre lembrando que, coforme discutido outrora, o controle de 

convencionalidade pode também ocorrer a partir de outras normas internacionais parâmetro 

que não o Pacto de San José da Costa Rica. É perfeitamente possível, seguindo entendimento 

de Sagüés (2011), que este controle seja também exercido pelo juízes nacionais com base no 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ou mesmo no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 

 

1.4. Contribuições do controle de convencionalidade 

 

 Aspecto merecedor de destaque trazido pela implementação do controle de 

convencionaliade é a facilitação do diálogo e da cooperação internacional através da atuação 

dos magistrados singulares. Segundo afirma Alcalá (2012), o juiz nacional de primeiro grau 

de jurisdição é o juiz natural da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do corpus iuris 

interamericano e quem deve ser o primeiro aplicador do controle de convencionalidade.  

 Logicamente, e da mesma forma como se deixou claro outrora, o juiz nacional como 

juiz do corpus iuris interamericano atua embasado no princípio da subsidiariedade da 

jurisdição interamericana, o que significa dizer que deve aplicar a legislação convencional 

somente se for mais benéfica ao ser humano. O que a legislação internacional traz são meros 

standards mínimos de proteção, o que obviamente não impede os Estados ir mais além e 

assegurar e garantir em seus ordenamentos jurídicos direitos com standards mais altos que os 

por ela consignados. 
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 É tarefa do magistrado nacional conhecer e resolver a contenda antes dela chegar na 

Corte. E isso ocorre, segundo assegura Geert Corstens (apud ALCALÁ, 2012), porque a 

proteção aos direitos humanos positivados pela Convenção compete em primeiro lugar aos 

próprios Estados.   

 Para isso o juiz de primeiro grau pode liberar-se do seu dever de estar adstrito à 

legislação interna quando esta mostrar-se violadora do direito convencional, podendo, até 

mesmo, retirar a eficácia dos efeitos negativos de determinada legislação ou ato 

administrativo incompatível com os direitos fundamentais pactuados internacionalmente. E 

essa possibilidade de distanciamento da legislação interna faz com que os magistrados 

singulares possam adequar seu ordenamento jurídico aos padrões mínimos convencionais sem 

ter que sofrer condenações no plano internacional. 

 E toda essa readequação do ordenamento jurídico interno de acordo com os padrões 

mínimos estabelecidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos traz consigo uma 

uniformização da legislação de todos os países que dela são integrantes, reduzindo, assim, 

grande parte das discrepâncias usualmente verificadas nos critérios de proteção e garantia da 

dignidade da pessoa humana. 

 Pode-se dizer, diante de tudo isso, que essa nova forma de controle da legislação 

nacional é uma nova arma colocada nas mãos dos magistrados nacionais de todas as 

instâncias em prol da defesa e garantia dos direitos humanos. Pode-se afirmar também que 

este controle reforça a posição do juiz nacional em relação aos demais órgãos estatais, já que 

passa a deter condições de limitação legislativa que anteriormente nem a Suprema Corte 

Constitucional era detentora. 

 A proteção internacional dos direitos humanos também possibilita uma tutela de 

caráter multinível, ou seja, que consegue escapar das amarras estatais e, assim, dar à 

normativa interna uma dimensão ao menos equivalente aos padrões mínimos estabelecidos 

pela Convenção Americana de Direitos Humanos e pela interpretação realizada pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 

La protección de los derechos fundamentales por los ordenamientos nacio-

nales e internacional y por los tribunales nacionales y la Corte Interamerica-

na, potencia tales derechos en esta tutela de carácter multinivel, jurisdicción 

ordinaria o especial, Tribunal Constitucional y Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, lo que establece una combinación de carácter virtuoso, 

generando la obligación del legislador nacional de adecuarse a los principios 

mínimos que exige el derecho convencional de derechos humanos determi-

nados por el corpus iuris interamericano para no generar responsabilidad 

por violación de derechos humanos por parte del Estado legislador, dando a 
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la normativa interna una dimensión al menos equivalente al estándar mínimo 

exigido por la CADH y la interpretación concretada por la CIDH, y la obli-

gación del Tribunal Constitucional en la hipótesis de que sea imposible una 

interpretación adecuadora, de no consentir que pueda continuar aplicándose 

y teniendo eficacia en el ordenamiento jurídico chileno una norma jurídica 

legal o administrativa que contenga un déficit de aseguramiento y garantía 

de un derecho fundamental inferior a la exigida por el estándar mínimo 

interamericano. Ello implica que el Tribunal Constitucional debe integrar 

necesariamente al parámetro de control de constitucionalidad los estándares 

mínimos respecto de atributos y garantías de los derechos asegurados por el 

sistema interamericano, utilizando el principio “pro homine” o “favor per-

sona”. Ello posibilita al Tribunal Constitucional realizar simultáneamente el 

control de constitucionalidad exigido constitucionalmente y el control de 

convencionalidad exigido por el sistema interamericano, posibilitando así los 

plus de protección de derechos que estén contenidos tanto en la Constitución 

como en el corpus iuris interamericano (ALCALÁ, 2012, p. 85)
12

. 

 

 Deve, o poder judiciário nacional como um todo, ter uma postura ativa de cooperação 

e de coordenação voluntária com a Corte Interamericana, sempre buscando compreender o 

espírito das soluções jurisprudenciais por ela tomadas, bem como assumindo uma atitude 

ativa de interpretação e aplicação das normas convencionais em face do direito doméstico.  

 E como decorrência lógica desta tutela de caráter multinível, é imperioso destacar que 

o controle de convencionalidade está à disposição da pessoa humana justamente para lhe 

oferecer “melhores direitos”. Ainda que o Brasil, por exemplo, tenha um ordenamento 

constitucional extremamente avançado do ponto de vista da proteção da pessoa humana, ainda 

                                                 
12 A proteção dos direitos fundamentais pelo ordenamento jurídico nacional e internacional, pelos 

Tribunais nacionais e pela Corte Interamerica, potencializa estes direitos a partir de sua tutela de 

caráter  multinível, jurisdição ordinária ou extraordinária, Tribunal Constitucional e Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, que prevê uma combinação de caráter virtuoso, criando 

obrigações ao legislador nacional de acordo com os padrões mínimos estabelecidos pelo direito 

convencional dos direitos humanos  em razão do corpus juris interamericano, a fim de evitar a 

responsabilidade por violação dos direitos humanos por parte do Estado legislador, dando a normativa 

interna uma dimensão pelo menos equivalente ao padrão mínimo exigido pela CADH e a  

interpretação concretizada pela Comissão, e obrigação do Tribunal Constitucional nas hipóteses de 

que seja impossivel uma interpretação adecuadora, de não consentir que pode continuar a aplicar e ter 

eficácia no sistema jurídico chileno uma regra legal legal ou administrativa que contenha um déficit de 

segurança e garantia de um direito fundamental inferior ao exigido pelo standard mínimo 

interamericano. Isto significa que o Tribunal Constitucional deve integrar necessariamente o 

parâmetro de controle de constitucionalidade aos standards mínimos a respeito dos atributos e 

garantias dos direitos conferidos pelo sistema interamericano, utilizando o princípio "pro homine" ou 

"favor persona". Isso permite que ao Tribunal Constitucional realizar simultaneamente o controle de 

constitucionalidade exigido constitucionalmente  e o controle de convencionalidade exigido pelo 

sistema interamericano, permitindo, assim, uma maior proteção de direitos que estejam contidos na 

Constituição e no corpus juris interamericano (ALCALÁ, 2012, P. 85, traduação nossa). 
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há muito o que avançar e, por isso, a ordem internacional pode trazer importantes subsídios 

nesta ordem. Afinal: 

[...] as normas de proteção dos direitos da pessoa humana não se exaurem no 

direito interno do Estado; ao contrário, existem direitos que são incorporados 

na ordem jurídica estatal em razão dos tratados internacionais fazendo 

inclusive que ocorra uma transmutação hermenêutica dos direitos 

fundamentais (GUERRA, 2013, p. 177). 

 

 Além da ampliação do diálogo entre juízes nacionais e a Corte Interamericana e da 

instituição de uma tutela de caráter multinível, uma outra contribuição de grande relevância 

quando se está a procura de efetividade da legislação convencional é a possibilidade de 

responsabilização internacional do Estado.  

 Seguindo a mesma lógica que rege as relações sociais dos cidadãos nacionais, os 

sujeitos de direito internacional não podem esquivar-se de responder por quaisquer danos que 

venham a causar aos seus pares. Segundo estabelece o art. 1º do projeto (ainda em discussão 

no âmbito das Nações Unidas) de Convenção Internacional sobre Responsabilidade 

Internacional do Estado, tal responsabilidade é princípio próprio do direito das gentes, 

consolidando a ideia de que todo fato internacionalmente ilícito praticado por determinado 

Estado gera a sua responsabilidade internacional. 

 Segundo assegura Mazzuoli (2007), essa responsabilidade estatal pode ser conceituada 

como um instituto jurídico que objetiva atribuir responsabilidade à determinado Estado pela 

prática de um ato atentatório ao Direito Internacional perpetrado em face dos direitos ou 

dignidade de outro Estado, prevendo uma determinada reparação a este por todos os prejuízos 

que lhe foram acarretados. Mas é preciso ter em mente, conforme conclui Mazzuoli (2007), 

que tal responsabilidade aplica-se igualmente nas relações dos Estados com as pessoas 

sujeitas à sua jurisdição, especialmente quando se está tratando de violações à direitos 

humanos. 

 Este instituto da responsabilidade internacional visa sempre a reparação de um 

prejuízo causado a um Estado que decorre do cometimento de um ilícito praticado por outro, 

ou seja, visa sempre a restauração do status quo ante. Mas muito embora a reparação do 

prejuízo perpetrado seja sua missão primordial, nem sempre é possível o retorno ao estado 

anterior, sendo necessário a substituição de tal reparação por uma indenização ou 

compensação. 

 A experiência denota que é muito mais recorrente na história das relações 

internacionais a compensação pecuniária do que qualquer medida reparatória. Dessa forma, a 

questão que parece preocupar mais os internacionalistas é saber quais os critérios adequados 
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para se chegar a uma indenização justa, embora a única questão já pacificada é a de que os 

lucros cessantes e os juros de mora certamente estão incluídos nesta justa indenização. 

 De outra banda, relata Mazzuoli (2007) que a responsabilidade penal do Estado é 

quase desconhecida internacionalmente, especialmente quando se fala em imposição de 

penas, castigos ou outras formas de repressão criminal congêneres. Tem lugar, unicamente, 

nos casos de genocídio, crimes de guerra e de crimes contra humanidade. 

 E para além da responsabilidade internacional do Estado, Alcalá (2012) faz expressa 

menção à responsabilidade do judiciário nacional. Aduz o autor que o art. 2º da Convenção 

Americana de Direitos Humanos ao mencionar “medidas (...) de outra natureza” quer dizer 

que os órgãos judiciários nacionais, enquanto órgãos do Estado, se encontram vinculados 

direta ou indiretamente com os direitos assegurados convencionalmente. Ou seja, os direitos 

pactuados no âmbito internacional não podem ser mitigados não só no plano legislativo, mas 

também em tantos outros planos quanto se fizer necessário, como é o caso do próprio 

judiciário. 

 Nesse sentido, cada vez que o magistrado nacional deixa de aplicar, dentro de suas 

competências e de acordo com os procedimentos internacionalmente estabelecidos, direito 

convencional garantidor de direitos fundamentais está praticando ato que carece de valor 

jurídico e que é contrário ao direito. E ao praticar ato de tal magnitude, estará ensejando a 

responsabilidade internacional do Estado, haja vista que, enquanto magistrado, é agente 

estatal e está insculpido de prerrogativas estatais. 

 Enfim, conforme amplamente discorrido anteriormente, estas são as maiores e mais 

importantes contribuições trazidas pela teoria do controle de convencionalidade das leis para 

construção de uma ordem supranacional de base humanitária: facilitação do diálogo 

internacional através da atuação dos juízes singulares nacionais, implementação de uma tutela 

multinível e legitimação e imputação de responsabilidade internacional aos Estados 

violadores de direitos internacionalmente pactuados. Contudo, é preciso que haja uma 

conscientização geral da magistratura nacional para que tão importantes contribuições sejam 

plenamente efetivadas e capazes de esgotar inteiramente seu potencial emancipatório
13

. 

 

                                                 
13

 Para Santos (1995) emancipação social remete à ideia de associação e representação das classes 

subalternizadas e dos grupos sociais mais pobres para uma posterior inserção no campo das principais 

disputas políticas e, consequentemente, para exercício do seu direito de defender reivindicações 

próprias e intentar materializar suas demandas sem constrangimentos por parte dos grupos sociais 

adversários. 
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1.5. O Estado brasileiro e sua conformidade com o sistema internacional de proteção aos 

direitos humanos 

 

 Antes de pensar os efeitos da ordem internacional dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro, é fundamental passar por algumas questões preliminares, em especial, pelo 

relacionamento entre estas duas esferas de regulação social: direito nacional e direito 

internacional. Isso porque o direito internacional, por si só, é recheado de desconfianças e de 

polêmicas. No âmbito acadêmico, de modo geral, pouquíssimas atenções lhe são empregadas, 

sendo, não raras as vezes, disciplina ministrada por professores em regime de substituição ou 

mesmo ofertada na modalidade optativa. Na esfera da doutrina, o direito internacional está 

repleto de divergências e dúvidas quanto à sua aplicabilidade e eficácia. Já no âmbito do 

Poder Judiciário, praticamente esquecido, vide o número extremamente pequeno de decisões 

que discutem a convencionalidade das leis, conforme anteriormente destacado. 

 E nesse sentido Kelsen (1998) traz importantes contribuições, seja quanto à própria 

essência do direito internacional, seja quanto às formas de relacionamento entre a ordem 

interna e a externa. 

 Primeiramente, quanto à essência do direito internacional, Kelsen (1998) afirma que 

tal ramo do direito, ainda que enquanto ordem coercitiva exteriorize o mesmo caráter do 

direito estatal, em muito se aproxima do Direito das sociedades primitivas. Isso basicamente 

porque não apresenta órgãos funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho para a 

elaboração e aplicação de suas normas. Ou seja, ainda não possui um Poder Legislativo e um 

Poder Judiciário bem caracterizado, como dispõe o direito que advém de uma ordem estatal. 

Se encontra, ainda, em um grande estágio de descentralização. 

 Segundo assegura Kelsen (1998), o direito internacional ainda está situado no começo 

de uma escala evolutiva que o direito estadual já percorreu há bastante tempo. Isso fica muito 

claro ao se analisar a sua estrutura legislativa, uma vez que ainda é formado basicamente a 

partir do costume ou de um tratado internacional, o que significa que não há um órgão 

legislativo especial com representantes da comunidade e incumbido da elaboração das leis. 

Suas normas são construídas através dos próprios integrantes da comunidade, de forma direta. 

 Não que no direito estatal as normas não sejam elaboradas pelos membros da própria 

comunidade. Ocorre que neste, desde pelo menos a consolidação das ideias contratualistas de 

Locke, existe um Poder Legislativo composto, na maioria dos casos, por representantes da 

vontade do povo. Pelo menos em tese representantes da vontade de quem os elegeu. 
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 E justamente por não haver um órgão mediador no processo de elaboração e aplicação 

das leis, nos casos concretos em que determinado Estado se crê lesado em seu direito, ele 

mesmo, vai verificar se está caracterizado o ilícito bem como se há um outro Estado a ser  

responsabilizado. Se, no entanto, este outro Estado nega o ilícito e não se dispõe à 

composição inexiste instância objetiva que deva decidir o litígio através de um processo 

juridicamente regulado e o próprio Estado lesado está autorizado a reagir contra o violador do 

seu Direito. Ou seja, é a própria parte que reage ao ilícito e não um órgão próprio e imparcial. 

 

Assim, é ainda o próprio Estado lesado no seu direito que é autorizado a 

reagir contra o violador do Direito com o ato de coerção estabelecido pelo 

Direito internacional geral, com as represálias ou com a guerra. E a técnica 

da autodefesa, que também foi o ponto de partida da evolução da ordem 

jurídica estadual (KELSEN, 1998, p. 226). 

 

Até porque, no plano interestatal, ainda não há “uma estrutura externa coercitiva capaz 

de aplicar sanções (na forma de um “superestado”), como na esfera doméstica, que existe 

submissão dos indivíduos em relação ao governo instituído” (FERREIRA & TROTTA, 2013, 

p. 340).  

Muito semelhante, portanto, às formas pré-estatais de resolução de conflito. 

 Kelsen (1998) diz também, ainda com intuito de caracterizar a essência do direito 

internacional, que a construção deste direito ocorre de forma escalonada, através de normas de 

primeiro, segundo e terceiro escalão. 

 O ponto de partida para a construção de uma ordem jurídica internacional, para Kelsen 

(1998) é o pacta sunt servanda
14

. Tal fórmula dá respaldo para que os membros da 

comunidade internacional possam regular, por meio de tratados, a sua conduta recíproca. 

Assim sendo, através do expresso acordo de vontades de dois ou mais Estados, são criadas 

normas pelas quais são impostos deveres e conferidos direitos aos Estados contratantes, o que 

significa dizer que, este Direito internacional pactual, salvo raras exceções, tem caráter 

meramente particular. Suas normas não vigoram em relação à todos os Estados, mas tão 

somente em relação ao grupo que optou por integrar a ordem internacional construída. 

 Mas antes da ideia do pacta sunt servanda é imperioso lembrar da existência de um 

Direito internacional geral consuetudinário. Direito este que não é coordenado ao pacta sunt 

servanda, mas guarda com ele uma relação jurídica escalonada, isto é, de normas de grau 

                                                 
14

 Princípio base do Direito Civil e do Direito Internacional, é uma expressão latina que significa que 

“os pactos devem ser respeitados”. 
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superior com normas de grau inferior. E se for considerado também as normas jurídicas 

criadas pelos tribunais internacionais e por outros órgãos jurisdicionais pactualmente 

consolidados se pode observar ainda um terceiro escalão na estrutura do Direito internacional.  

 Assim, para Kelsen (1998), o Direito internacional geral é construído de forma 

escalonada, ocupando o Direito internacional consuetudinário o primeiro escalão, os pactos 

internacionais pelos Estados firmados o segundo escalão e as normas jurídicas criadas pelos 

tribunais internacionais o terceiro escalão. O que em muito se assemelha ao direito produzido 

dentro dos Estados. 

 Como última característica da essência do Direito internacional geral, Kelsen (1998) 

traz à tona a forma mediata de imposição de obrigações e atribuição de efeitos. 

 Não restam dúvidas de que o Direito internacional impõe aos Estados direitos e 

deveres. Quando determinados direitos são violados podem os Estados prejudicados reagir 

com a imposição de uma sanção contra o direito ora violado. Ou seja, pode o Estado praticar 

atos que em outras situações seriam proibidos.  

 Pensando nisso, a grande questão que ressalta aos olhos é quanto aos indivíduos 

singulares. Se poderiam ou não ser responsabilizados internacionalmente. De acordo com 

Kelsen (1998), afirmar que o Direito internacional impõe deveres e confere direitos aos 

Estados significa unicamente que não impõe deveres e não confere direitos aos indivíduos de 

forma direta, apenas indiretamente. Isso significa que os indivíduos singulares não são 

pessoalmente responsabilizados, no entanto, sofrem os efeitos das sanções impostas aos 

Estados de que são parte. 

 A responsabilização, neste caso, ocorre de forma semelhante à responsabilização das 

pessoas jurídicas. As normas de Direito internacional apenas determinam o elemento material 

e não o elemento pessoal da conduta humana que necessariamente têm por conteúdo. 

 E Kelsen (1998) elucida tal situação, sem utilização de qualquer ficção, através dos 

delitos do Direito internacional cometidos por indivíduos que exercem funções de governo de 

Estado e que não suportam diretamente quaisquer sanções. Estas são, isso sim, suportadas 

igualmente por todos os indivíduos que pertencem ao referido Estado.  

 Em razão disso, conclui que o que efetivamente ocorre é uma “imposição tão-só 

mediata de deveres e a concessão, também tão-somente mediata, de direitos aos indivíduos 

pelo Direito internacional – imposição e concessão mediatizadas, na verdade, pela ordem 

jurídica de cada Estado” (KELSEN, 1998, p. 229).  
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 Já no que tange ao relacionamento entre a ordem interna e a externa, Kelsen (1998) 

traz à tona a antiga, polêmica mas ainda necessária discussão a respeito do monismo e do 

dualismo – ainda que hoje já se fale em uma proteção da pessoa humana para além do 

monismos e do dualismo. 

 Afirma que a evolução técnico-jurídica apontada para os últimos anos leva a crer que 

haverá uma forte tendência para o desaparecimento da linha divisória entre o Direito 

internacional e a ordem jurídica do Estado singular, de forma que o último estágio da 

evolução jurídica parece ser a unidade de organização de uma comunidade universal de 

Direito mundial, ou seja, a consolidação de um Estado mundial.  

 Todavia, de acordo com Kelsen (1998), tal comunidade universal ainda não é possível. 

No máximo se poderia conceber o conjunto formado pelo Direito internacional e os 

ordenamentos jurídicos domésticos como um sistema unitário de normas.  

 Em contraposição a esta tentativa de visualizar as duas ordens como um sistema 

unitário de normas, existe a concepção tradicional que pretende pensar o Direito internacional 

e os sistemas jurídicos domésticos como dois sistemas de normas diferentes, independentes e 

isolados. Construção dualista esta que, na visão de Kelsen (1998), é insustentável, inclusive 

do ponto de vista lógico, uma vez que tanto as normas de Direito internacional como as de 

Direito interno devem ser consideradas normas simultaneamente válidas.  

 No Brasil, ao seu tempo, conforme assegura Costa (2015), foi adotado um meio termo 

entre o monismo e o dualismo quanto à forma de ingresso de tratados ou convenções no 

Direito interno. E o autor diz isso com base no voto do Ministro Celso de Mello na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº. 1480-3, onde ficou exteriorizado que o sistema 

constitucional brasileiro se satisfaz, no que tange à executoriedade doméstica dos tratados 

internacionais, com a adoção de iter procedimental que abarca a aprovação do Congresso e a 

promulgação executiva do texto convencional. 

 Vencidas as questões preliminares a respeito da essência do Direito internacional e do 

relacionamento entre ordem interna e ordem externa, já parece ser possível adentrar no cerne 

da questão aqui proposta, qual seja, a adequação do Estado brasileiro com a ordem 

internacional de proteção aos direitos humanos.  

Os primeiros sinais do início do processo de inserção de terrae brasilis na ordem 

internacional de proteção aos direitos humanos apareceram com o processo de 

redemocratização do país, iniciado em meados do ano de 1985, tendo como grande marca o 

início da ratificação de importantes tratados internacionais de direitos humanos. 
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 De acordo com Piovesan (2008), o primeiro compromisso internacional envolvendo a 

temática firmado pelo Brasil foi a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, no ano de 1989. A partir daí, e com fundamento na nova lógica 

constitucional vigente no Brasil, diversos foram os instrumentos internacionais ratificados 

pelo Estado brasileiro, dentre os quais destacam-se: (1) a Convenção Interamericana para 

Prevenir e Punir a Tortura, em 1989; (2) a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1990; 

(3) o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 1992; (4) o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também em 1992; (5) a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, ainda em 1992; (6) a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir, 

Erradicar a Violência contra a Mulher, em 1995; (7) o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal 

Penal Internacional, em 2002. 

 Nem poderia ser diferente, porque o Brasil precisava readequar sua agenda de acordo 

com as novas aspirações internacionais humanitárias, até mesmo para transparecer uma 

imagem mais positiva neste contexto global, como um país respeitador e garantidor dos 

direitos humanos. 

 Mas essa nova onda de ratificação de compromissos internacionais trouxe consigo 

uma série de incertezas e questionamentos. O principal deles seria estabelecer como, de fato, 

o ordenamento jurídico brasileiro incorporaria tais compromissos, no sentido de determinar a 

correta hierarquia de tais instrumentos em relação às demais leis brasileiras. E desvelar o 

correto enquadramento destes acordos internacionais é fundamental para delinear a espécie de 

controle da produção legislativa aplicável ao caso concreto: se de constitucionalidade ou de 

convencionalidade. 

 E a solução para tão emblemática questão não é simples, sendo motivo de intensos 

debates na nossa Suprema Corte Constitucional e também no meio acadêmico. Demanda, por 

isso, um prévio embasamento teórico e legislativo.  

 A nova ordem constitucional estabelecida em 1988 trouxe para o direito brasileiro uma 

nova lógica que elevou a dignidade da pessoa humana para o centro do ordenamento. Tanto 

assim é que essa dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III) conjuntamente com a ideia de 

prevalência dos direitos humanos (Art. 4º, II) tornaram-se princípios fundamentais da 

República Federativa do Brasil.  

 O §2º do Art. 5º denota, concomitantemente com a abertura do nosso sistema ao 

internacional, esta nova mecânica de condução das relações sociais quando estabelece que os 

direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
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princípios pela Carta adotados, bem como também não excluem os decorrentes de tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja signatária. 

 Assim, da análise deste dispositivo pode-se concluir que são três as vertentes dos 

direitos e garantias constitucionais no texto constitucional brasileiro: (1) direitos e garantias 

expressos no texto constitucional, como é o caso dos elencados no Art. 5º, incisos I até 

LXXVIII; (2) os direitos e garantias implícitos, subentendidos nas regras de garantias, bem 

como os decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição; (3) os direitos e 

garantias trazidos pelos tratados internacionais em que o Estado brasileiro seja signatário. 

 Com isso a Carta estabeleceu o que Mazzuoli (2009) chama de “dupla fonte 

normativa”, passando a reconhecer no que concerne ao estabelecimento de direitos e garantias 

fundamentais, tanto a fonte advinda do direito interno como a advinda do direito 

internacional. De forma expressa e pioneira, a Constituição Federal de 1988 atribuiu aos 

compromissos relacionados com os direitos humanos assumidos internacionalmente a 

condição de fonte no sistema constitucional de proteção de direitos. Isto é, esses direitos 

internacionalmente consagrados passaram a ser fontes de “proteção de direitos no mesmo 

plano de eficácia e igualdade daqueles direitos, expressa ou implicitamente, consagrados no 

texto constitucional” (MAZZUOLI, 2009, P. 24). 

 Esta dualidade de fontes, todavia, pode acarretar conflitos entre direitos, caso em que 

deve o julgador aplicar a norma mais favorável à pessoa protegida (princípio internacional pro 

homine), porque a ideia primordial é a otimização e a maximização dos sistemas de proteção 

dos direitos e garantias individuais. Poderá até mesmo, de acordo com Mazzuoli (2009), o 

intérprete aplicar mais de uma legislação em conjunto, cada qual naquilo que tem de melhor à 

proteção da pessoa humana, dispensando o apelo aos tradicionais métodos de solução de 

antinomias: o hierárquico, o da especialidade e o cronológico. 

 Mas em sede doutrinária, conforme se verá a seguir, os debates foram ainda muito 

mais além, com vozes defendendo cientificamente, inclusive, o caráter supraconstitucional 

dos tratados que se referem à direitos humanos. 

 O constituinte derivado, por sua vez, com intuito de pôr fim a estas discussões 

concernentes às formas de recepção dos tratados internacionais de direitos humanos, inseriu, 

através da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mais um parágrafo no Art. 5º da 

Constituição Federal. E este parágrafo §3º estatuiu que os tratados e convenções 

internacionais que versassem acerca dos direitos humanos e que fossem aprovados pelo rito 
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das emendas constitucionais, isto é, em dois turnos, nas duas casas do Congresso e por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, seriam a elas hierarquicamente equivalentes. 

 Foi considerável a inovação, uma vez que, anteriormente, os tratados ingressavam no 

ordenamento jurídico brasileiro através de Decreto Legislativo, com mera aprovação por 

maioria simples. Significa dizer que se passou de uma forma simplificada de recepção para 

uma muito mais complexa, que demanda uma harmonia do poder legislativo muito mais 

acentuada. 

 E conforme assegura Mazzuoli (2009), a inspiração do legislador brasileiro veio do 

direito comparado, especialmente do Art. 79, §§ 1º e 2º da Lei Fundamental Alemã, que 

estabelece que os compromissos internacionais, em especial os concernentes à paz, podem 

complementar a Constituição, desde que aprovados por dois terços dos integrantes do 

Parlamento Federal e dois terços dos votos do Conselho Federal. 

Contudo, a dita reforma passou por muito longe das expectativas doutrinárias e em 

pouco resolveu as discussões acerca da hierarquia normativa. 

 A corrente doutrinária encabeçada por Flávia Piovesan e Valério Mazzuoli, que 

entende os tratados internacionais ratificados pelo Estado Brasileiro como detentores de 

hierarquia constitucional em razão da abertura trazida pelo §2º, viu a inovação trazida pela 

Emenda 45/04 como um grande retrocesso. De acordo com Mazzuoli (2009) a redação do 

novo dispositivo induz à conclusão de que apenas as convenções aprovadas pela maioria 

qualificada teriam valor hierárquico de norma constitucional, o que conduz à possibilidade de 

que alguns acordos acerca da matéria, não aprovados pelo quórum qualificado, passaram a ter 

valor de norma infraconstitucional, isto é, valor de simples normas ordinárias.  

 Essa nova redação, conforme assegura Mazzuoli (2009), não define quais tratados de 

direitos humanos deverão ser aprovados pelo quórum qualificado nem mesmo menciona 

como ficaria o caso dos tratados ratificados antes da vigência da Emenda Constitucional de 

2004. Os tratados aprovados sem o processo legislativo qualificado podem acabar 

subordinando-se à legislação ordinária e, consequentemente, serem preteridos em relação à 

legislação ordinária mais recente. Já os tratados de direitos humanos ratificados anteriormente 

ao início da vigência da Emenda 45, e aí incluem-se os mais importantes acordos 

internacionais firmados pelo Estado brasileiro, como é o caso da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, perderiam o status de norma 

constitucional conferido pelo §2º do Art. 5º. 
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 Esta modificação do texto constitucional, conforme critica Mazzuoli (2009), ao invés 

de por fim no debate acerca da hierarquia dos compromissos internacionais, exteriorizou a 

falta de interesse e compreensão do nosso legislador no que concerne a todas as conquistas já 

alcançadas pelo direito internacional dos direitos humanos. Tal modificação ainda perdeu a 

oportunidade de reduzir o imenso atraso percebido na regulação da temática em relação às 

demais Constituições dos países latino-americanos e do resto do mundo. 

 Na visão Mazzuoli (2009), melhor seria se o §3º tivesse a seguinte redação: “Os 

tratados internacionais referidos pelo parágrafo anterior, uma vez ratificados, incorporam-se 

automaticamente na ordem interna brasileira com hierarquia constitucional, prevalecendo, no 

que forem suas disposições mais benéficas ao ser humano, às normas estabelecidas por esta 

Constituição”. 

 Isso porque tal redação não invalidaria as disposições dos parágrafos 1º e 2º do Art. 5º, 

que tratam conjuntamente da hierarquia constitucional e da aplicação imediata dos tratados 

internacionais de direitos humanos, e traria um importante aporte hermenêutico para o §2º. 

Traria a vantagem de mitigar os inconvenientes doutrinários atinentes à interpretação do 

efetivo grau hierárquico conferido pela Constituição a tais tratados, bem como, 

consequentemente, afastaria as controvérsias que até então assolavam os tribunais superiores 

brasileiros, especialmente o STF.  

 Além de toda esta insatisfação doutrinária, a inserção do §3º no Art. 5º da Constituição 

Federal Brasileira manteve a polêmica a respeito da hierarquia normativa dos tratados 

internacionais, mudando apenas um pouco o foco da discussão.  

 Atualmente se sabe que os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo 

quórum qualificado são igualados às emendas constitucionais. Muito embora tal proposição 

destoe de toda lógica de proteção internacional dos direitos humanos, foi esta a intenção do 

legislador reformador. Assim, não há mais o que se discutir acerca da hierarquia dos tratados 

e das convenções internacionais de direitos humanos aprovados em dois turnos, nas duas 

casas do congresso, por três quintos dos membros, após a vigência da Emenda Constitucional 

45 de 2004. Todavia, permanecem discussões quanto aos compromissos internacionais 

assumidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional, bem como quanto aos 

compromissos assumidos após a vigência da referida emenda, mas sem a aprovação pelo rito 

do quórum qualificado. 

 Nesse sentido, podem ser destacadas quatro teorias explicativas do status hierárquico 

dos compromissos internacionais no ordenamento jurídico brasileiro: (1) da paridade entre lei 
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e tratado; (2) da supralegalidade e infraconstitucionalidade; (3) da constitucionalidade; (4) da 

supraconstitucionalidade.  

 A primeira delas, contrariando a lógica de prevalência do direito internacional 

anteriormente estabelecida, consolidou-se no Supremo Tribunal Federal no ano de 1977, em 

razão do julgamento do Recurso Extraordinário 80.004/SE. Estabeleceu que em caso de 

conflito entre a legislação interna e os tratados internacionais prevalece a legislação mais 

recente. Isso quer dizer que os tratados internacionais e a legislação infraconstitucional têm o 

mesmo peso normativo. Aplicam-se, assim, as regras clássicas de solução de antinomias da 

teoria geral do direito, isto é, segundo asseguram Bastos Junior e Campos (2011), o critério 

cronológico de solução de antinomia aparente (Lex posterior derogat priori), ou, nos casos 

em que se é possível, o da especialidade (Lex specialis derogat generali).  

 Entendimento este que, diga-se de passagem, ainda prepondera quando o assunto são 

os tratados internacionais comuns (que não tratam de direitos humanos).  

 Mas é também importante observar que, muito embora contrária a todos os princípios 

do direito internacional e, inclusive, anterior à própria Constituição Federal Brasileira, esta 

tese da paridade entre tratado e lei federal foi reafirmada pela nossa Suprema Corte 

Constitucional em novembro de 1995, quando do julgamento, em grau de habeas corpus, de 

caso relativo à prisão por dívida do depositário infiel. E de acordo com Bastos Junior e 

Campos (2011) foi este o posicionamento consolidado no Supremo até a sessão plenária de 

3.12.2008, quando novamente enfrentou a celeuma da prisão do depositário infiel (RE 

466.343-1/SP, RE 349.703/RS, HC 92.566/SP e HC 87.585/TO) e superou o arcaico 

posicionamento, promovendo uma guinda jurisprudencial liderada pelos ministros Gilmar 

Mendes e Celso de Mello. 

 Segundo sustenta Piovesan (2008), tal posicionamento enseja crítica no sentido de que 

há uma acentuada indiferença diante das consequências do descumprimento do tratado 

assumido de boa-fé no plano internacional, na medida em que autoriza a violação dos 

dispositivos de ordem internacional por parte do Estado signatário. Essa corrente doutrinária 

vai de encontro, ainda, com o que estabelece o art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados, ou seja, autoriza o Estado membro a invocar a legislação interna como 

subterfúgio para não aplicação do direito convencional, o que denota uma imensa falta de 

compromisso com os acordos internacionais, haja vista que são ratificados, não observados e 

também não denunciados. 
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 No entanto essa guinada jurisprudencial, muito embora tenha se dado no sentido de 

superar o entendimento que primava pela paridade da legislação ordinária com a 

convencional, trouxe consigo uma grande cisão entre os ministros da Suprema Corte, com 

quatro ministros acompanhando a tese difundida pelo Min. Celso de Mello da 

constitucionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos e cinco acompanhando a 

tese disseminada pelo Min. Gilmar Mendes da supralegalidade, porém 

infraconstitucionalidade de tais tratados. 

 A tese promovida pelo Min. Gilmar Mendes é a que hoje representa o posicionamento 

da Corte Suprema brasileira quando se está diante de tratados de direitos humanos não 

recepcionados pelo rito do §3º do art. 5 da Constituição Federal. Segundo Fernandes (2010), a 

tese propugnada pelo Ministro foi a de que tais tratados internacionais de direitos humanos 

que não passaram pelo rito do §3º não poderiam adentrar no ordenamento jurídico brasileiro 

como leis ordinárias justamente por fazerem menção à direitos humanos, por outra banda, 

todavia, também não seriam normas constitucionais por não terem sido submetidos a este rito 

do §3º. Conforme entendimento do Min. Gilmar Mendes, os referidos tratados deveriam 

introduzir-se no ordenamento jurídico brasileiro como normas supralegais, ou seja, em uma 

posição intermediária entre as normas Constitucionais e as leis ordinárias. 

 Este posicionamento adotado pela Suprema Corte ensejou o entendimento de que 

atualmente existem três hipóteses de recepção de tratados e convenções internacionais em 

nosso sistema normativo: “a) TIDH (conforme o art. 5 §3º da CR/88): Norma Constitucional; 

b) TIDH (não conforme o art. 5 §3º da CR/88): Norma supralegal; c) TI que não é de DH: 

norma ordinária (lei ordinária)” (FERNANDES, 2010, P. 72). 

 Esse novo entendimento trouxe inúmeras consequências para o ordenamento jurídico 

brasileiro, como cancelamento de súmulas, por exemplo. Mas a grande consequência, de 

acordo com Fernandes (2010), foi a modificação hierárquica do nosso sistema normativo com 

a acepção de mais uma espécie normativa por parte do Supremo. O texto constitucional é 

claro ao estabelecer as espécies normativas existentes no direito brasileiro e sua escala 

hierárquica, que possui a Constituição no topo, seguida pelas emendas constitucionais, leis 

complementares, leis ordinárias, e outras, não havendo no rol taxativo do art. 59 uma espécie 

normativa abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária. 

 

Entendemos, que, apesar de instigante, a nova postura assumida pelo 

Pretório Excelso peca pelo excesso, na medida em que o STF, com a adoção 

da tese da norma supralegal, acaba por modificar, como dito, a estrutura do 

ordenamento jurídico pátrio (criando norma, ou pior espécie normativa!) 
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com o afã (aparentemente redentor, salvador e ativista) de pretensamente 

“sofisticar” o ordenamento, ou mesmo, suprir omissões. Ou seja, uma 

espécie de arranjo (não escorado constitucionalmente) institucional (para 

alguns mais céticos: jeitinho!) para os TIDH que não passaram pelo 

procedimento do art. 5º§3ºda CR/88 (FERNANDES, 2010, P. 74). 

 

 A Corte Constitucional brasileira ao assim posicionar-se se coloca como um poder de 

criação normativa que não detém para solver as mazelas da sociedade. Certamente são 

inúmeras as demandas sociais que devem ser devidamente supridas, porém é preciso observar 

os preceitos constitucionais, de forma que as reformas e adequações do direito aos novos 

tempos devem se dar por meio de quem possui legitimidade, sob pena de haver um 

desrespeito ao princípio da separação de poderes e, consequentemente, à teoria dos freios e 

contrapesos, princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. 

 A tese promovida pelo Min. Celso de Mello e que foi acompanhada por mais quatro 

ministros, além de boa parte da doutrina, como Valério Mazzuoli, Antônio Augusto Cançado 

Trindade e Flávia Piovesan, por sua vez, foi além do que pensou o Min. Gilmar Mendes e 

conferiu status constitucional aos tratados aprovados anteriormente à vigência da Emenda 45 

para integrá-los ao conjunto normativo definidor do bloco de constitucionalidade. 

 Tal posicionamento do Ministro impulsionou a recepção dos acordos internacionais da 

seguintes forma: 

 

(a) os tratados internacionais de conteúdo estranho à proteção de direitos 

humanos possuem status de lei; (b) quanto aos tratados que versam sobre 

este tema, dividem-se em duas situações; (b.1) aqueles celebrados ou 

aderidos pelo Brasil anteriormente à promulgação da EC nº 45/2004, 

possuem caráter materialmente constitucional e integram o bloco de 

constitucionalidade brasileiro; e, (b.2) os que venham a ser internalizados 

posteriormente à promulgação da EC nº 45/2004, se observarem o rito 

qualificado do §3º do art. 5º da Carta, possuirão caráter material e 

formalmente constitucional (BASTOS JUNIOR; CAMPOS, 2011, P. 29). 

 

 Mas é imperioso lembrar que o Ministro ressalta em seu voto, no entanto, segundo 

ressaltam Bastos Junior e Campos (2011), que prevalece a supremacia constitucional quando 

os compromissos internacionais importem em supressão ou mitigação de prerrogativas 

essenciais ou liberdades fundamentais reconhecidas e garantidas pelo texto da Constituição 

Federal Brasileira. Isso reflete exatamente a ideia anteriormente exposta de que a ordem 

internacional deve simplesmente estabelecer um standard mínimo de proteção. Se o 
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ordenamento nacional proporciona uma tutela mais benéfica ao ser humano não há como 

haver uma mitigação da supremacia constitucional. 

 O embasamento teórico dessa corrente está na teoria do bloco de constitucionalidade, 

que foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro através do §2º do art. 5º da Constituição 

Federal de 1988 e que significa, em síntese, que as normas constitucionais não reduzem-se 

apenas ao que está formalizado no corpo do texto, mas sim considerar normas, princípios e 

valores que formalmente não são parte da constituição, mas que devem ser considerados para 

a evolução e determinação da superioridade constitucional. E justamente nesse sentido 

inserem-se os tratados internacionais de direitos humanos pelo Brasil ratificados. 

 Todavia é na adoção de tal teoria que encontram-se boa parte das críticas à essa forma 

de recepção dos tratados. A teoria do bloco de constitucionalidade é criticada por aqueles que 

têm suas raízes assentadas no legalismo, ou seja, que reduzem a constituição a uma lei técnica 

de organização do poder e exteriorização formal de direitos. O intérprete desta constituição é 

conservador por natureza e aplica o direito através de uma simples operação lógica, sem 

qualquer viés emancipatório. 

 Por fim ainda há a corrente doutrinária que defende a supraconstitucionalidade dos 

tratados e convenções internacionais, ou seja, que entende que os instrumentos internacionais 

vinculam inclusive a ordem constitucional doméstica.  

 Segundo sustentam alguns de seus defensores, que Piovesan (2008) diz ser o caso de 

André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros, o fundamento de tal teoria está na abertura 

trazida pelo §2º do Art. 5º da Constituição Federal Brasileira, especialmente no termo “não 

excluem”. Saliente-se que este §2º diz que os direitos e garantias expressos na Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que o Estado brasileiro seja signatário. Assim, entendem que quando o 

texto constitucional disse que os direitos estabelecidos pela Constituição não excluem outros 

está se primando pela ordem internacional, pois se fosse o contrário, a Constituição não 

possibilitaria que qualquer direito a ela se sobrepusesse.  

 Enfim, diversas são as correntes que tentam teorizar a inserção dos tratados e 

convenções internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro antes da 

vigência da Emenda Constitucional n. 45 de 2004, ou mesmo após sua vigência, nos casos de 

inobservância do rito do §3º do Art. 5º. Algumas com maior embasamento, outras já 

completamente ultrapassadas. O fato é que a Suprema Corte Brasileira entende que os pactos 
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internacionais ratificados na forma acima exposta devem ser hierarquicamente inferiores à 

Constituição e superiores à legislação ordinária.  

 Todavia a que melhor se enquadra à lógica estabelecida pelo ordenamento jurídico 

brasileiro e à sistemática internacional de proteção aos direitos humanos pelo Brasil ratificada 

é, sem dúvida, a que equipara os compromissos internacionais às normas constitucionais, uma 

vez que o próprio texto constitucional estabelece que os direitos e garantias nele elencados 

não excluem outros provenientes dos tratados internacionais em que o Estado brasileiro seja 

signatário, ou seja, autoriza que esses direitos e garantias internacionais constantes em 

acordos internacionais se incluam no ordenamento jurídico interno, passando, dessa forma, a 

ser considerados como se escritos na Constituição estivessem. 

 

1.6. O controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade no direito 

brasileiro 

  

 Uma vez analisada a sistemática de ingresso dos acordos internacionais no 

ordenamento jurídico brasileiro, é preciso esclarecer como estes acordos influenciam no 

controle da produção legislativa interna e, consequentemente, como contribuem para a 

consolidação de uma ordem interna promovedora e garantidora dos direitos humanos e 

fundamentais. 

 Neste segundo momento, portanto, para delimitar a competência do controle da 

produção legislativa interna, ou seja, para aferir qual é a espécie de controle da legislação 

interna que deve ser utilizado em determinado caso concreto, é importante que se trace um 

paralelo entre o controle de constitucionalidade e o de convencionalidade.  

 O controle de constitucionalidade parte da ideia da supremacia e da rigidez 

constitucional. O primeiro princípio, segundo sustenta Silva (2009), requer que todas as 

situações jurídicas se submetam aos ditames constitucionais, seja no regime de princípios, 

seja no de normas. O segundo, conforme assegura Barroso (2012), parte da ideia de que a 

norma constitucional prescinde de um processo de elaboração diferenciado do restante da 

legislação. 

 Essa conformidade não se satisfaz apenas com uma atuação positiva nos moldes do 

que dispõe o texto constitucional, mas prescinde também de que não hajam omissões onde o 

texto maior determina uma ação. Ou seja, a Constituição de 1988 reconhece duas formas de 
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inconstitucionalidade: a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão 

(art. 102, I, a e III, a, b, e c, e art. 103 e seus §§ 1º a 3º). 

 Para reprimir tais ações ou omissões o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de um 

controle que pode ser realizado após a realização da inconstitucionalidade ou mesmo em 

momento anterior, como nos casos de arguição de inconstitucionalidade de projeto de lei. O 

controle realizado após o início da vigência da lei ou do ato normativo é chamado de 

repressivo. Já o realizado antes da entrada da legislação no mundo jurídico é chamado de 

preventivo. 

 Por acontecer durante a tramitação do processo legislativo, este controle de 

constitucionalidade preventivo pode ser exercido pelo poder legislativo, na Comissão de 

Constituição e Justiça, seja da Câmara, seja do Senado, pelo poder executivo, através do veto 

jurídico, bem como pelo poder judiciário, excepcionalmente, segundo afirma Barroso (2012), 

através de mandado de segurança requerido por parlamentares contra o simples 

processamento de propostas de emenda à Constituição cujo conteúdo viole algumas das 

cláusulas pétreas elencadas no art. 60§4º da Constituição Federal.  

 O Controle repressivo é primordialmente exercido pelo Poder Judiciário. Existem, 

contudo, de acordo com Barroso (2012), hipóteses em que pode ser exercido pelo legislativo, 

nos casos em que se é necessário sustar atos normativos exorbitantes editados pelo executivo. 

Há também hipóteses em que tal controle pode ser exercido pelo executivo, com a recusa 

direta em aplicar determinada legislação inconstitucional. 

 Tal controle repressivo exercido pelo Poder Judiciário pode ser difuso ou concentrado. 

 O controle difuso de constitucionalidade é aquele que permite que todo juiz ou 

tribunal declare a inconstitucionalidade de determinada norma e, consequentemente, afaste 

sua aplicabilidade diante do caso concreto. Por ser de competência de qualquer magistrado, a 

inconstitucionalidade declarada por meio de controle difuso produz efeitos unicamente entre 

as partes litigantes.  

 O controle concentrado, ao seu tempo, também denominado de abstrato ou de sistema 

europeu, surgiu na Áustria em 1920, por obra de Hans Kelsen. Sua atuação se dá, 

basicamente, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de 

Constitucionalidade, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão ou, ainda, através de 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sempre na defesa da ordem 

constitucional em abstrato, ou seja, defesa da ordem constitucional sem que haja um caso 

concreto. É exercido perante o Supremo Tribunal Federal, podendo, no entanto, ser também 
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praticado nos Tribunais de Justiça dos Estados quando a inconstitucionalidade se der em face 

da constituição estadual. E de modo diverso com o que ocorre no controle difuso, o 

concentrado, justamente por trabalhar com questão que envolve toda coletividade, decide com 

eficácia erga omnes e com efeito vinculante.  

 Enfim, muito sinteticamente, estas são as principais características do controle de 

constitucionalidade no direito brasileiro. 

 Diferentemente desse controle de constitucionalidade que tem como parâmetro de 

regulação da legislação interna o próprio texto constitucional, o controle de 

convencionalidade, conforme amplamente explicitado anteriormente, tem como parâmetro os 

acordos de direitos humanos internacionalmente pactuados. 

 

Enquanto o controle de constitucionalidade embasa-se na supremacia da 

constituição, que decorre da construção teórica do poder constituinte e que é 

fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico, o controle de 

convencionalidade embasa-se no dever internacional de cumprir com os 

pactos (pacta sunt servanda), que acaba por gerar a supremacia da 

Convenção (RUSSOWSKY, 2012, p. 1753).  

 

 Esse controle de convencionalidade está correlacionado com a compatibilidade 

vertical da legislação doméstica com as convenções internacionais de direitos humanos em 

vigência em determinado Estado, caracterizando-se como a possibilidade de um magistrado 

ou tribunal controlar a convencionalidade de determinada norma. 

 Segundo postula Mazzuoli (2009), da mesma forma como ocorre no controle de 

constitucionalidade, o de convencionalidade pode ser tanto preventivo como repressivo. 

 Assim, o primeiro pode tranquilamente ser exercido tanto pelo Senado Federal quanto 

pela Câmara dos Deputados em suas Comissões de Constituição e Justiça, bem como pelo 

Presidente da República quando do exercício do seu poder de veto. Ressaltando também a 

possibilidade de controle preventivo pelo poder judiciário através do julgamento de mandado 

de segurança ajuizado por parlamentar. Já o repressivo pode ser exercido pelo poder judiciário 

em qualquer caso concreto sob judice
15

 ou por meio de ação direta. 

 O controle repressivo, também a exemplo do controle de constitucionalidade, pode 

deter caráter difuso ou concentrado. No de caráter difuso qualquer juiz ou tribunal deve 

controlar a convencionalidade da legislação doméstica. E quando se fala em qualquer juiz ou 

tribunal se está falando desde o juiz singular, estadual ou federal, até os Tribunais estaduais 

                                                 
15

 Caso concreto sob judice é o mesmo que dizer caso concreto que está sendo analisado pelo Poder Judiciário. 
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ou regionais, ou mesmo tribunais superiores, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça, 

Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal.  

 Assim, conforme os tratados sejam sendo incorporados à ordem jurídica brasileira, os 

tribunais locais já podem começar a compatibilizar a legislação interna de acordo com o 

conteúdo pactuado, independentemente de qualquer condição posterior. Isso significa dizer 

que os acordos internacionais ratificados pelo Estado brasileiro passam a ter “eficácia 

paralisante (para além da derrogatória) das demais espécies normativas domésticas” 

(MAZZUOLI, 2009, P. 112), competindo ao magistrado coordenar o diálogo das fontes e 

extrair seu verdadeiro sentido. 

 Existe também, desde a promulgação da Emenda Constitucional n. 45 de 2004, o 

controle concentrado de convencionalidade no Supremo Tribunal Federal na hipótese dos 

tratados de direitos humanos internalizados pelo rito do mencionado § 3º. Isso mostra que a 

partir de então os parâmetros do controle concentrado de constitucionalidade e de 

convencionalidade são a Constituição Federal Brasileira e os tratados internacionais de 

direitos humanos em que o Estado brasileiro é signatário e que estão vigorando no país. 

 Quando o Art. 102, I, a da Constituição Federal Brasileira diz competir precipuamente 

ao Supremo Tribunal Federal a “guarda da constituição”, cabendo-lhe julgar originariamente 

as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ou as Ações Declaratórias de Constitucionalidade, 

está possibilitando aos legitimados o ingresso de tais medidas sempre que a Constituição ou 

qualquer norma a ela equiparada estiver sendo violada por determinada legislação ordinária. 

A partir da inserção do §3º no Art. 5º da Constituição em 2004, segundo defende Mazzuoli 

(2009), é preciso compreender a expressão “guarda da constituição” englobando o texto 

constitucional propriamente dito, bem como as normas constitucionais por equiparação, como 

são os tratados de direitos humanos formalmente constitucionais. 

 Dessa forma, conclui o autor que, havendo direitos não garantidos pelo texto 

constitucional, mas consagrados em tratado internacional de direitos humanos incorporado ao 

ordenamento jurídico brasileiro pelo rito do §3º passa a incumbir ao Supremo Tribunal 

Federal o controle de concentrado de convencionalidade. 

 

Ora, se a Constituição possibilita sejam os tratados de direitos humanos 

alcançados ao patamar constitucional, com equivalência de emenda, por 

questão de lógica deve também garantir-lhe os meios que prevê a qualquer 

norma constitucional ou emenda de se protegerem contra investidas não 

autorizadas do direito infraconstitucional. Nesse sentido, é plenamente 

defensável a utilização das ações do controle concentrado, como a ADIn 

(que invalidaria a norma infraconstitucional por inconvencionalidade), a 
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ADECON (que garantiria à norma infraconstitucional a compatibilidade 

vertical com um tratado de direitos humanos formalmente constitucional), e 

até mesmo a ADPF (que possibilitaria o cumprimento de um “preceito 

fundamental” encontrado em tratado de direitos humanos formalmente 

constitucional), não mais baseadas exclusivamente no texto constitucional, 

senão também nos tratados de direitos humanos aprovados pela sistemática 

do art. 5º, §3º, da Constituição e em vigor no país (MAZZUOLI, 2009, P. 

124). 

 

 E para extirpar qualquer dúvida ou desentendimento, é imperioso se destacar que o 

controle da convencionalidade das leis pode ser realizado tanto pelos tribunais internacionais 

(ou supranacionais) como também pelos órgãos judiciais internos, sem a necessidade de 

requerer qualquer autorização internacional. Por serem tratados internacionais que tutelam 

direitos humanos, são “imediatamente aplicáveis no âmbito do direito doméstico” 

(MAZZUOLI, 2009, P.111), garantindo, por isso, a legitimidade do controle de 

convencionalidade.  

 Ademais muito importante se ter em mente que o controle de convencionalidade não é 

subsidiário do de constitucionalidade, mas coadjuvante, tendo aplicação nos casos em que 

houver direitos diferentes. Obviamente que quando houver direitos idênticos na Constituição 

e nos tratados internacionais o de constitucionalidade conseguirá sozinho suprir o problema 

da incompatibilidade da legislação ordinária com a Constituição ou com o tratado. 

 Contudo, quando o tratado trouxer garantia estranha ao texto constitucional, somente o 

controle de convencionalidade conseguirá controlar a legislação doméstica.  

Nesse sentido, destaca Mazzuoli (2009) que se iludem aqueles que compreendem esta 

dupla sistemática de forma bifurcada, no sentido de que o controle de constitucionalidade 

somente é exercido pelos tribunais brasileiros e o de convencionalidade pelos tribunais 

internacionais. Tratam-se de dois sistemas que se completam, ou melhor, que concorrem para 

um mesmo fim, atuando um no lugar onde o outro não consegue chegar.  

 Pode-se dizer que “tudo o que é possível fazer para garantir à norma constitucional sua 

eficácia, é também possível fazer em relação a um tratado internacional de direitos humanos” 

(MAZZUOLI, 2009, P. 126), desde que, obviamente, tenha sido incorporado ao direito 

brasileiro por meio do rito previsto no §3º do Art. 5º da Constituição Federal Brasileira. 

Para melhor compreensão da sistemática de controle da produção normativa interna é 

também importante conhecer o que Mazzuoli (2009) denomina de controle de supralegalidade 

das leis. 
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Enquanto o controle de convencionalidade das leis tutela a criação e a aplicação da 

legislação interna a partir dos tratados internacionais de direitos humanos, aprovados ou não 

pelo rito que confere status de emenda constitucional, o de supralegalidade controla a 

produção normativa a partir dos tratados internacionais comuns. É de supralegalidade pois, 

conforme assegura Mazzuoli (2009), os tratados comuns estão abaixo da Constituição e acima 

da legislação ordinária. 

 

A compatibilização das normas infraconstitucionais com os tratados 

internacionais comuns faz-se por meio do chamado controle de 

supralegalidade. Não se trata de controle de convecionalidade pelo fato de 

se reservar esta última expressão à compatibilidade vertical que devem ter as 

normas de direito interno com os tratados de direitos humanos, que têm 

índole e nível constitucionais. No caso dos tratados internacionais comuns, 

estão eles abaixo da Constituição, mas acima das leis internas. Assim, eles 

passam a servir de paradigma de (supra) legalidade das normas domésticas, 

as quais também serão inválidas se violarem suas disposições. Ora, se as 

normas constitucionais (normas do próprio texto constitucional) ou aquelas 

que lhe são niveladas (normas previstas nos tratados de direitos humanos 

ratificados pelo Estado) são fundamento para o que se chama de controle d 

constitucionalidade/convencionalidade, é lógico admitir que as normas 

supralegais também são fundamento de algum controle. Qual controle? 

Evidentemente, o de supralegalidade. Se as normas constitucionais são 

paradigma de um controle de constitucionalidade (e as das convenções 

internacionais de direitos humanos de um controle de convencionalidade), as 

normas supralegais não podem ser outra coisa senão paradigma de um 

controle de (supra) legalidade (MAZZUOLI, 2009, P. 130, grifos do autor). 

 

 Enfim, para além do conhecido controle de constitucionalidade das leis, o 

ordenamento jurídico brasileiro comporta, igualmente, o de convencionalidade bem como o 

de supralegalidade das leis. O primeiro com parâmetro constitucional, o segundo com base 

nos compromissos internacionais de direitos humanos e o terceiro em atenção aos tratados 

internacionais comuns. 

 

1.7. As contribuições da teoria do controle de convencionalidade para o ordenamento 

jurídico brasileiro 

 

 Como anteriormente destacado, controle de constitucionalidade e controle de 

convencionalidade devem caminhar juntos em prol do melhor interesse da pessoa humana, 

complementando-se, de forma a ser o de convencionalidade um coadjuvante do de 

constitucionalidade, sem qualquer subsidiariedade entre ambos. O controle de 

convencionalidade deve agir no sentido de reprimir a legislação doméstica, bem como a sua 
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aplicação realizada de forma dissonante com a ordem internacional, sempre que o de 

constitucionalidade não conseguir tutelar.  

 Ou seja, sempre que se tratar de direito estabelecido por pacto internacional de direitos 

humanos e que não seja previsto pelo ordenamento jurídico doméstico, o controle de 

constitucionalidade não conseguirá dar efetividade à sua tutela, abrindo espaço para atuação 

do de convencionalidade. E tratando-se de direito comum pioneiramente consagrado no plano 

internacional, abre-se espaço para a tutela através do controle de supralegalidade. 

 Então, a grande contribuição da teoria do controle de convencionalidade para o 

ordenamento jurídico brasileiro e, consequentemente, para a melhor tutela dos direitos da 

pessoa humana, foi o fato de se conseguir controlar a produção normativa doméstica e sua 

aplicação sempre que tal for de encontro aos padrões internacionalmente pactuados pelo 

Estado brasileiro. 

 Nesse sentido, com intuito de promover um duplo controle da normatização interna, 

Mazzuoli desenvolveu o que chama de teoria da dupla compatibilidade vertical material. 

Segundo tal teoria, para que a legislação doméstica seja válida e plenamente aplicável é 

necessário que ultrapasse dois planos: primeiramente que seja compatível com a Constituição 

e com os tratados internacionais de direitos humanos pelo Estado ratificados, 

independentemente de que sejam apenas materialmente constitucionais ou que sejam material 

e formalmente constitucionais (1º plano); em segundo que seja compatível com os tratados 

internacionais comuns firmados pelo Estado (2º plano). 

 Mas, para melhor compreender essa sistemática de coordenação do ordenamento 

interno com o internacional é necessário se ter em mente o atual entendimento do que se tem 

por “vigência”, “validade” e “eficácia” das leis, em contraposição ao que ainda pensa o 

positivismo legalista clássico, que confunde a vigência com a validade das normas de um 

ordenamento jurídico. 

 Isso porque, segundo sustenta Mazzuoli (2009), caso determinada legislação esteja de 

acordo com a Constituição, mas não com eventual compromisso internacional em que o 

Estado seja signatário e que esteja em vigor no país, poderá ser considerada vigente e 

continuará vagando pelos compêndios legislativos publicados, por estar de acordo com o texto 

constitucional, mas não poderá ser tida como válida por não passar imune aos dois níveis de 

compatibilidade vertical atualmente existentes na teoria formulada pelo autor, no caso, os 

tratados internacionais. 
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 Mas tal conclusão somente pode ser alcançada se se conseguir diferenciar os três 

planos acima mencionados. 

 De acordo com Mazzuoli (2009), Kelsen em sua dogmática positivista clássica não 

distinguia a vigência da validade da norma jurídica. Ainda que tenha trazido importantes 

aportes ao direito internacional, entendia que norma vigente era norma válida, aceitando como 

verdadeiro o reverso, ou seja, que norma válida seria norma vigente. O filósofo, inclusive, em 

diversas passagens de suas obras se refere à vigência querendo referir-se à validade e vice-

versa. 

 Todavia não pode ser este o entendimento propulsor do Estado Constitucional e 

Humanista de Direito. Para que o ordenamento jurídico interno consiga refletir a ideologia 

protetora dos direitos humanos internacionalmente pactuada é necessário que existam 

maneiras de diferenciar a mera vigência formal da validade, isto é, da compatibilização 

material da legislação com a ordem jurídica.  

 Diversos são os autores que seguem este entendimento, dentre os quais está Ferrajoli. 

Para Ferrajoli (1999), a identificação da validade com a vigência é resultado de uma 

simplificação derivada da incompreensão da complexidade da legalidade no Estado 

Constitucional de Direito.  Aduz que o sistema legislativo para elaboração de normas não se 

compõe unicamente de normas formais sobre a competência ou sobre procedimentos de 

criação legislativa, mas também de normas substanciais, como o princípio da igualdade e os 

direitos fundamentais, por exemplo, que também limitam o poder legislativo, excluindo ou 

impondo-lhe certos conteúdos. Isso torna real a possibilidade de que certa legislação possa ser 

invalidada, ainda que detenha existência formal. 

 Nesse sentido, a existência de normas invalidadas pode ser explicada distinguindo-se 

em duas dimensões de regularidade: (1) a que denomina-se de vigência ou existência e que 

concerne à forma dos atos; (2) e a que denomina-se de validade e diz respeito com o 

significado ou conteúdo da norma. Desse raciocínio se compreende que a declaração de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo retira unicamente a validade da legislação 

questionada, em nada atingindo sua vigência. 

 A eficácia, por sua vez, tangencia tal discussão, estando ligada com a realidade social 

que a norma pretende tutelar. É importante destacar que vigência e eficácia não coincidem 

cronologicamente, uma vez que a lei que existe e que também é válida pode muito bem ser 

ineficaz. 
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 Mas dessa distinção em duas dimensões de regularidade se infere que ser vigente é ser 

existente na esfera legislativa. Lei vigente é lei criada pelo Parlamento, sancionada pelo 

Presidente da República, promulgada e publicada no Diário Oficial da União. A verificação 

da validade da norma, ao seu turno, somente será realizada em um segundo momento, após a 

verificação da sua existência, com a sua submissão material aos padrões hierárquicos 

estabelecidos pela ordem jurídica. 

 Destarte, toda a confusão promovida pelo positivismo clássico deve ser 

necessariamente esclarecida, uma vez que, conforme argumenta Gomes (2008), a 

complexidade do sistema constitucional e humanista de Direito não é pelo positivismo 

clássico muito bem compreendida, pois conta com uma pluralidade de fontes legislativas 

detentoras de diversas hierarquias (Constituição, Direito Internacional dos Direitos Humanos 

e Direito ordinário). As normas que condicionam a produção da legislação infraconstitucional 

não são tão somente formais, senão também, e talvez com ainda maior relevância, 

substanciais. 

 Sustenta Gomes (2008) que um dos motivos de toda esta confusão reside no grande 

equívoco metodológico-científico apresentado pelo modelo positivista clássico. Equívoco este 

que deriva do pensamento desenvolvido no Estado Moderno, na Revolução Francesa e no 

Código Napoleônico, justamente onde se encontram todas as inadequações conceituais e 

diferenciadoras do que viria a ser a lei e o Direito. Para tal modelo o direito e a vida dos 

direitos valeriam unicamente pelo que está escrito na lei, enquanto esta não pode ser mais que 

o ponto de partida para consolidação de direitos. Isto quer dizer que o Direito nem sempre 

estará consolidado por um dispositivo legislativo infraconstitucional, podendo, de igual 

forma, estar consubstanciado em acordo internacional.  

 É exatamente neste caso que está toda a relevância de se diferenciar existência de 

validade. A legislação pode existir e ao mesmo tempo ser contrária à lógica estabelecida pelo 

ordenamento jurídico ou, ainda, ser dissonante da lógica internacional de tutela de direitos 

incorporada pelo Estado.  

 Nesse sentido, para Mazzuoli (2009), lei vigente é tão somente aquela formalmente 

elaborada pelo Parlamento, em conformidade com as regras estabelecidas pelo texto 

constitucional para o processo legislativo, editadas pelo poder executivo, promulgadas e 

publicadas no Diário Oficial da União. Lei válida, por outro lado, é a vigente que está em 

harmonia tanto com o texto constitucional quanto com os tratados internacionais ratificados 

pelo Estado brasileiro, isto é, lei que tenha sua autoridade respeitada e protegida contra 
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qualquer ataque, seja com parâmetros constitucionais, seja com parâmetros convencionais. 

Dessa forma, somente havendo compatibilidade vertical material com ambas as normas 

(Constituição e tratados internacionais, de direitos humanos ou não) é que a legislação 

infraconstitucional será, ao mesmo tempo, vigente e válida. 

 A legislação doméstica deve, portanto, primeiramente ser consonante com o 

ordenamento constitucional nacional, no sentido de atender a todos os requisitos formais de 

tramitação legislativa, bem como também dialogar com todos os requisitos materiais pela 

Carta Magna estabelecidos, sob pena de sofrer os efeitos do controle de constitucionalidade. 

Inconstitucionalidade formal para o caso de inobservância aos requisitos formais de 

elaboração legislativa e inconstitucionalidade material para o caso de haver incongruências 

com direitos e garantias estabelecidas pela Constituição. 

 Em segundo, deve a legislação infraconstitucional dialogar com todos os instrumentos 

internacionais de proteção aos direitos humanos pelo Estado firmados, independentemente de 

se trazidos para o ordenamento jurídico brasileiro através do rito disposto no §3º do Art. 5º da 

Constituição ou não. No caso está-se diante de critérios de conformação material com os 

tratados e convenções de direitos humanos. Trata-se do primeiro plano da dupla 

compatibilidade vertical material de Mazzuoli e da consequente utilização da teoria do 

controle de convencionalidade como forma de reprimir a produção normativa doméstica 

desviante da lógica internacional. 

 Em terceiro, é necessário que a legislação nascente se submeta ao segundo plano da 

dupla compatibilidade material vertical, ou seja, que seja compatível com os tratados 

internacionais comuns pactuados pelo Estado brasileiro, pois, segundo afirma Mazzuoli 

(2009) e conforme já amplamente discutido anteriormente, são hierarquicamente superiores à 

legislação infraconstitucional. Aqui se está diante do controle de supralegalidade. 

E daí a grande relevância da distinção entre os planos da existência e da validade, pois 

pode a legislação interna estar totalmente de acordo com o texto constitucional e com a 

legislação infraconstitucional e, por isso, ser vigente, porém estar em dissonância com relação 

à ordem internacional, sendo, assim, inválida. 

 Isto quer dizer que não basta que a legislação infraconstitucional esteja de acordo com 

as normas constitucionais brasileiras, é necessário que haja essa dupla compatibilidade 

vertical material, de forma a conformar a produção normativa também aos tratados 

internacionais de direitos humanos, bem como aos tratados internacionais comuns. E tal dupla 
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compatibilidade somente será possível se se utilizar, conjuntamente com o controle de 

constitucionalidade, o de supralegalidade e o de convencionalidade. 

 Enfim, a grande contribuição trazida pela Teoria do Controle de Convencionalidade ao 

ordenamento jurídico brasileiro é justamente submeter a produção legislativa doméstica e os 

provimentos jurisdicionais, além de aos ditames constitucionalmente estabelecidos, aos 

compromissos internacionalmente firmados, sejam de direitos humanos ou não, sempre em 

que for verificada uma maior tutela dos direitos fundamentais inerentes a pessoa humana. 

 Só assim se chegará a mais completa proteção dos direitos essenciais à dignidade da 

pessoa humana, isto é, somente promovendo este diálogo entre os planos interno e externo 

que se conseguirá esgotar todas as possibilidades de tutela dos direitos fundamentais da 

pessoa humana e, consequentemente, se poderá pensar em efetivar o tão aclamado Estado 

Constitucional e Humanitário de Direito. 

 E como a intenção aqui é justamente refletir acerca da atuação do Poder Judiciário 

enquanto agente integrador das órbitas internacional e a nacional, no capítulo seguinte serão 

apresentados os caminhos metodológicos sobre os quais a presente reflexão foi solidificada.  
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CAPÍTULO II – COMPREENSÃO METODOLÓGICA 

 

2. 1. Os paradigmas do conhecimento: do paradigma dominante ao emergente 

 

 A construção do conhecimento sempre foi temática muito debatida. Nos dias de hoje 

talvez ainda mais em atenção a um movimento muito contundente em prol da superação do 

paradigma moderno de ciência e, consequentemente, da consolidação de um novo paradigma, 

conhecido como emergente. 

 Segundo sustenta Santos (1995), o paradigma moderno de ciência foi impulsionado 

pela Revolução Científica e se consolidou ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, se 

estendendo às ciências sociais emergentes no decorrer do século XIX. A partir de então se 

pôde começar a falar em um modelo global de racionalidade científica. 

A grande questão que envolve este modelo global de racionalidade científica é que ele 

assimila unicamente algumas variedades internas, sendo totalmente fechado a outras formas 

de conhecimento potencialmente perturbadoras e intrusas por Santos (1995) chamadas de 

formas não científicas (irracionais): senso comum e as humanidades ou estudos humanísticos 

(nestes se incluem estudos históricos, jurídicos, literários, filosóficos e teológicos). Assim, por 

negar o caráter racional de toda a forma de construção do conhecimento que não seja pautada 

em seus ditames epistemológicos e em suas regras metodológicas, pode ser caracterizado 

como um modelo de racionalidade científica altamente totalitário.  

 Todo este desprezo pode estar relacionado com o papel central da matemática neste 

modelo global de racionalidade científica, já que esta fornece, ao mesmo tempo, um 

instrumento privilegiado de análise, toda uma lógica de investigação e, ainda, um modelo de 

representação da própria estrutura da matéria.  

 E deste papel central exercido pela matemática, segundo assegura Santos (1995) 

derivam duas importantes consequências. A primeira delas é que para este paradigma 

moderno conhecer significa conseguir quantificar, o que despreza qualquer conhecimento 

atinente às características internas do objeto. Isto é, o que não pode ser contado é 

cientificamente irrelevante. Já a segunda é que este modelo de racionalidade se assenta em 

uma substancial redução da complexidade.  

 Assim, qualquer estudo humano realizado através do uso de metodologias modernas 

restaria prejudicado. A análise das circunstâncias causadoras da evasão escolar, por exemplo, 

seria uma pesquisa que apresentaria alto grau de dificuldade – e até mesmo de verificabilidade 



61 

 

 

 

e confiabilidade – se realizada dentro deste paradigma. As complexidades não poderiam ser 

perfeitamente avaliadas. E este é somente um exemplo.  

 A decadência desta forma de construir o conhecimento é defendida por Santos (1995), 

que aponta como razões desta crise paradigmática uma pluralidade de condições, sendo, 

algumas teóricas e outras sociais. As primeiras, como o próprio nome diz, se referem a 

pressupostos teóricos que não mais conseguem sustentação dentro do paradigma moderno, ou 

seja, os próprios pensadores não mais encontram formas de sustentar suas bases científicas 

dentro desta lógica. As segundas condições, ao seu tempo, se referem, especialmente, à 

dificuldade em sustentar pesquisas dentro de um cenário econômico e social tão complexo. 

Isso porque, de acordo com Santos (1995), as ideias da autonomia da ciência e do desinteresse 

do conhecimento científico ruíram em face do fenômeno global da industrialização da ciência 

a partir das décadas de trinta e quarenta. 

 Mas estas condições teóricas elencadas por Santos (1995) como razões da crise do 

paradigma dominante são basicamente quatro. 

 A primeira condição teórica está assentada na identificação das insuficiências 

estruturais do paradigma da modernidade. “O aprofundamento do conhecimento permitiu ver 

a fragilidade dos pilares em que se funda” (SANTOS, 2006, p. 24). Isso é muito bem 

demonstrado com a revolução científica iniciada por Einstein que relativizou as leis de 

Newton até então intocáveis no domínio da astrofísica. 

 A segunda condição teórica da crise do paradigma moderno elucidada por Santos 

(2006) diz respeito à mecânica quântica. Segundo o autor, se Einstein relativizou o rigor das 

leis de Newton no âmbito da astrofísica, a mecânica quântica, através dos estudos de 

Heisenberg e Bohr, as colocou em xeque no domínio da microfísica. Mais um postulado da 

modernidade que não consegue mais ser sustentado. 

 Já a terceira condição mencionada por Santos (2006) foi o início dos questionamentos 

acerca do rigor da matemática. Gödel iniciou contundentes investigações a respeito do rigor 

do veículo formal em que as medições são expressas, isto é, o rigor da matemática. 

 

O teorema da incompletude (ou do não completamento) e os teoremas sobre 

a impossibilidade, em certas circunstâncias, de encontrar dentro de um dado 

sistema formal a prova da sua consistência vieram mostrar que, mesmo 

seguindo à risca as regras da lógica matemática, é possível formular 

proposições indecidíveis, proposições que se não podem demonstrar nem 

refutar, sendo que uma dessas proposições é precisamente a que postula o 

caráter não-contraditório do sistema. Se as leis da natureza fundamentam o 

seu rigor no rigor das formalizações matemáticas em que se expressam, as 
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investigações de Gödel vêm demonstrar que o rigor da matemática carece ele 

próprio de fundamento (SANTOS, 2006, p. 27). 

 

 Por fim, a quarta condição teórica para a crise do paradigma moderno de ciência 

arrolada por Santos (2006) é constituída pelos avanços do conhecimento nos domínios da 

microfísica, da química e da biologia nas últimas décadas. Para elucidar estes avanços o autor 

cita os estudos de Ilya Prigogine que, através da teoria das estruturas dissipativas e o princípio 

da “ordem através de flutuações”, trouxeram uma nova concepção de matéria e de natureza. 

 Estas condições teóricas representam a derrocada de uma lógica de construção do 

conhecimento. Uma base lógica que foi muito importante quando da superação do 

conhecimento construído no medievo – com um cunho eminentemente divido, mas que na 

atualidade já não possui mais capacidade para compreender a complexa sociedade pós-

moderna.  

 Isso tudo naturalmente leva a crer que uma profunda reflexão epistemológica sobre o 

conhecimento científico é fundamental para a própria legitimidade da ciência, mais ainda 

quando se está pensando na área das ciências humanas. Santos (2006) menciona esta reflexão 

epistemológica e afirma que possui duas facetas sociológicas muito nítidas e importantes. 

Primeiramente esta reflexão é impulsionada pelos próprios cientistas. Se tratam de 

pesquisadores que perceberam que o produto do seu trabalho nem sempre representava uma 

verdade, ou pelo menos, nem sempre representava a realidade. Por isso, refletir a sua própria 

prática científica se tornou uma necessidade. A segunda faceta sociológica a ser destaca é que 

ela abarca questões que antes eram separadas especialmente aos sociólogos. De acordo com 

Santos (2006) a análise das condições sociais, por exemplo, ao invés de ficar alocada 

unicamente no campo da sociologia da ciência, passou a ocupar papel de centralidade na 

reflexão epistemológica.  

 Em atenção a toda esta crise paradigmática, Santos (2006) propõe um paradigma 

emergente: “paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente” (SANTOS, 

2006, p. 37). Um paradigma do conhecimento prudente para uma vida decente porque o 

paradigma que está a emergir não pode ser apenas um paradigma científico, mas também um 

paradigma social. 

 Este novo paradigma é apresentado através de quatro teses acompanhadas das 

respectivas justificações. 

 A primeira delas é a de que todo conhecimento científico-natural é também um 

conhecimento científico-social. Ou seja, se vive atualmente um tempo em que não pode haver 

uma dissociação entre as ciências sociais e as ciências naturais. Isso porque tal distinção 
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“assenta numa concepção mecanicista da matéria e da natureza a que contrapõe, com 

pressuposta evidência, os conceitos de ser humano, cultura e sociedade” (SANTOS, 2006, p. 

37).  

 A segunda tese é a de que todo conhecimento é local e total. Isso significa que a tão 

valorizada parcelização e disciplinarização do conhecimento faz do pesquisador, nas palavras 

de Santos (2006), um ignorante especializado. E estes efeitos negativos decorrentes da 

parcelização e da disciplinarização podem ser ainda mais notados no âmbito das ciências 

sociais aplicadas. O direito, a título de exemplo, que reduziu a complexidade da realidade 

jurídica à alienação da dogmática, redescobre o mundo filosófico e sociológico na procura da 

ciência perdida. A medicina – que talvez seja a ciência que mais prima pela especialização, 

por sua vez, começa a perceber que a hiper-especialização transformou o paciente em uma 

colcha de retalhos quando, se sabe, a enfermidade não pode ser parcial, mas tão somente 

geral. 

 Portanto, neste paradigma que está a emergir, o conhecimento é total, tendo como 

horizonte a totalidade universal. Mas, segundo sustenta Santos (2006), sendo total é também 

local. Local no sentido de que o conhecimento deve ser gestado como um projeto de vida de 

grupos locais, adequado para atender as suas necessidades, e não importado de outros 

contextos e realidades.  

 A terceira tese é a de que todo o conhecimento é auto-conhecimento. Isso quer dizer 

que sujeito e objeto não podem ser distanciados no momento de construir o conhecimento. O 

sujeito, necessariamente, intencionalmente ou não, interfere diretamente no objeto a ser 

estudado. Segundo afirma Santos (2006), a ciência não descobre, cria, e o ato criativo de cada 

cientista, bem como da comunidade científica no seu conjunto, deve ser conhecido antes que 

se conheça o que com ele se conhece do real. Assim, a construção moderna do conhecimento 

que era caracterizada pela distinção dicotômica sujeito/objeto não consegue mais se sustentar 

no cenário pós-moderno. 

 A última tese que caracteriza o paradigma emergente é a de que todo conhecimento 

científico visa se constituir em senso comum. Aduz Santos (2006) que, ao contrário do 

conhecimento construído dentro da lógica da modernidade, o erguido dentro do paradigma 

emergente parte do pressuposto de que nenhuma forma de conhecimento é em si mesma 

racional; sua racionalidade está na configuração de todas as formas de conhecimento. E a 

forma mais importante, nesta perspectiva, é o conhecimento do senso comum, uma vez que é 

aquele que orienta as ações quotidianas e dá sentido à própria vida. A ciência pós-moderna, 
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segundo afirma o autor, visa trazer o senso comum para o centro das discussões por 

reconhecer nele determinadas virtudes que podem enriquecer a relação do homem com o 

mundo.  

 Dessa forma, o paradigma emergente, ao reintegrar o senso comum, considera que o 

conhecimento deve se traduzir em auto-conhecimento, assim como o desenvolvimento 

tecnológico deve se traduzir em sabedoria de vida. 

Santos (2006), portanto, diagnostica algumas das principais razões para a crise do paradigma 

de conhecimento da modernidade e, com muita prudência, propõe como alternativa um 

paradigma emergente, de base lógica completamente distinta e realmente comprometido do 

com a construção do conhecimento na sociedade globalizada.   

 

2. 2. A complexidade de Morin e o método 

 

 De modo muito semelhante seguem as reflexões de Morin (2006) em sua Teoria da 

Complexidade. O autor, assim como Boaventura de Sousa Santos, é um ferrenho opositor ao 

conhecimento compartimentado e especializado herdado do modelo cartesiano e mecanicista 

que presidiu o pensamento científico desde o século XVIII. Em sua Teoria da Complexidade 

propõe uma construção do conhecimento para muito além do simplificado conhecimento 

moderno; uma construção do conhecimento que leva em conta as particularidades da 

sociedade globalizada. 

 Para dar os primeiros passos na Teoria da Complexidade, é fundamental ter claro a 

forma como Morin (1986) vislumbra a composição do campo social. Segundo assegura o 

autor, o campo social é composto de processos de produção, de organização, de sujeitos, de 

consciência, de ideologia e política, de subjetividade e sentimento, de liberdade e coerções, de 

reprodução e transformação, de jogo e brincadeira. Como decorrência desta complexa 

composição do campo social, de acordo com Morin (1986), uma interligação entre estes 

diferentes aspectos se torna inevitável, o que acaba impulsionando a criação de uma ordem e 

uma desordem simultaneamente. 

 Em razão desta interligação de fatores, a sua segregação não pode ser possível. Cada 

uma destas categorias precisam ser pensadas como partes integrantes de um todo – não em 

sua totalidade, haja vista que a totalidade é um conceito há muito abandonado por Morin 

segundo afirmam Paderes, Rodrigues e Giusti (2005).  
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 Em atenção a esta impossibilidade de segregação, a proposta de construção do 

conhecimento desenvolvida por Morin, ainda que inicialmente também divida e analise, 

intenta construir uma interelação entre os elementos distinguidos. Estes elementos podem ser 

o próprio objeto, a pessoa que está a observar este objeto ou o ambiente em que está inserido. 

Nesse sentido, a Teoria da Complexidade distingue e analisa, conforme o 

paradigma anterior, mas busca estabelecer a comunicação entre o que é 

distinguido: objeto, ambiente, coisa observada e o seu observador. Todo e 

parte não podem se sacrificar um ao outro. E não pode haver um pensamento 

linear, que imponha uma lógica em que não se contemplem contradições e 

desordens. Propõe uma visão “poliocular ou poliscópica, em que, por 

exemplo, as dimensões físicas, biológicas, espirituais, culturais, históricas 

daquilo que é humano deixem de ser incomunicáveis” (MORIN, 1996, p. 30) 

(PADERES, RODRIGUES e GIUSTI, 2005, p. 5). 

 

 O que é fundamental para as pesquisas em ciências humanas ou ciências sociais 

aplicadas. O observador, por exemplo, jamais conseguirá pensar o objeto de análise 

desprendido de suas vivências e experiências. Sempre levará consigo seus aspectos morais, 

sua visão política, sua consolidação filosófica, por exemplo. São aspectos inseparáveis e que, 

por isso, precisam ser considerados quando da realização da pesquisa.  

 Entretanto, conforme asseguram Paderes, Rodrigues e Giusti (2005), o pensamento 

complexo não pode ser confundido com pensamento do contexto. Isso porque não se trata de 

localizar um fato em determinada realidade, mas de buscar contatos entre os aspectos que 

compõe o campo social. Neste sentido enfatiza que “o global é mais que o contexto, é o 

conjunto de diversas partes ligadas a ele de modo inter-retroativo ou organizacional” 

(MORIN, 2003, p, 37).  

 Com intuito de caracterizar essa complexidade, Morin (2003) estabelece sete 

princípios orientadores. Tratam-se, segundo o autor, de diretivas para um pensamento que 

possui uma capacidade unificadora, sendo, ao mesmo tempo, princípios complementares e 

interdependentes. 

 O primeiro princípio mencionado por Morin (2003) é o sistêmico ou organizacional. 

Neste princípio, parte-se da ideia de que é impossível conhecer o todo partindo de partes 

previamente segregadas. Segundo esta diretiva, a totalidade possui um determinado número 

de qualidades e de propriedades que não são visualizadas nas partes quando se encontram 

separadas.  

 O segundo princípio elencado pelo autor é o hologrâmico. Tal princípio coloca em 

voga o paradoxo das organizações complexas: não apenas a parte está no todo, mas o todo 

está inserido em cada parte. “Assim, cada célula é parte de um todo – o organismo global –, 
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mas também o todo está na parte: a totalidade do patrimônio genético está presente em cada 

célula individual; a sociedade está presente em cada indivíduo [...]” (MORIN, 2003, p. 94). 

 O terceiro princípio descrito por Morin (2003) para caracterizar a complexidade é o do 

circuito retroativo. Tal princípio intenta impulsionar o conhecimento dos processos auto-

reguladores. A ideia representada por este princípio é a de rompimento com a lógica linear de 

que a causa age sobre o efeito e o efeito age sobre a causa, como em um sistema de 

aquecimento, em que o termostato regula o andamento do aquecedor. 

 A quarta diretriz é a do circuito recursivo. Com este princípio Morin (2003) quer dizer 

que a complexidade ultrapassa a noção de regulação com o estabelecimento da ideia de 

autoprodução e auto-organização. Neste circuito, sustenta o autor, que os produtos e os efeitos 

são os próprios produtores e causadores daquilo que os produz. Isso significa que os 

indivíduos são resultado de um sistema de reprodução que advém do início dos tempos, no 

entanto, este sistema somente pode se sustentar se o próprio indivíduo se tornar produtor com 

o acasalamento. Portanto, a base do raciocínio estabelecido pelo autor é cíclica. Os indivíduos 

nascem inseridos dentro de uma lógica que somente se mantém com uma atuação positiva dos 

próprios indivíduos que a compõem.  

 O quinto princípio da complexidade, de acordo com Morin (2003), é o da 

autonomia/dependência. Segundo tal princípio autonomia e dependência compõem um 

binômio que não pode ser segregado, uma vez que os indivíduos, ao mesmo tempo em que 

são livres para se organizar, sofrem forte influência do meio em que estão inseridos. Ideia 

que, diga-se de passagem, é possivelmente a de maior destaque quando se está refletindo a 

respeito dos paradigmas do conhecimento.  

 O penúltimo princípio mencionado pelo autor para dar conta da complexidade é o 

dialógico. Quer Morin (2003) com este postulado recuperar a dialética que entende ter sido 

comprometida pelo Marxismo. Este princípio vem justamente no sentido de que o 

conhecimento deve assumir dialogicamente termos que tendam a excluir-se mutuamente: 

ordem, desordem e organização.  

 

A dialógica permite assumir racionalmente a inseparabilidade de noções 

contraditórias para conceber um mesmo fenômeno complexo. Niels Bohr, 

por exemplo, reconheceu a necessidade de conceber partículas físicas como 

corpúsculos e como ondas, ao mesmo tempo. De um certo ponto de vista, os 

indivíduos, na medida em que desaparecem, são como corpúsculos 

autônomos; de um outro ponto de vista – dentro das duas continuidades que 

são a espécie e a sociedade –, o indivíduo desaparece quando se consideram 

a espécie e a sociedade; e a espécie e a sociedade desaparecem quando se 

considera o indivíduo (MORIN, 2003, p. 96). 
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 Por fim, o último princípio norteador da complexidade mencionado por Morin (2003) 

é o da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento. Com este último princípio 

pretende Morin (2003) reiterar a importância de se observar que todo o conhecimento é 

sempre uma reestruturação realizada por um cérebro em certa época e cultura. Ou seja, todo 

conhecimento nunca é construído de forma completamente neutra. As experiências pessoais, 

culturais e históricas sempre o influenciarão.  

 Portanto, segundo assegura Morin (2003), um pensamento capaz de compreender a 

complexa sociedade da pós-modernidade deve ser norteado por estes sete princípios. De 

acordo com o autor, um pensamento unificador, calcado nestes valores, pode substituir a 

causalidade linear e unidirecional – rigidez do conhecimento clássico – por uma causalidade 

em círculo e multirreferencial – causalidade dialogada -, proporcionando, consequentemente, 

um pensamento do contexto e do complexo. 

 No entanto, para Morin (2003), ainda que não exista um método de construção do 

conhecimento hermeticamente fechado em um sistema coerente de ideias e que possa ser 

previamente estabelecido, existem pistas, trajetos e reflexões que ajudam a definir o melhor 

caminho a ser percorrido pelo pesquisador que pretende trabalhar a partir da Teoria da 

Complexidade. 

 E algumas destas pistas são muitíssimo bem estabelecidas por Lima (2003) em seu 

diagrama “Características do Paradigma da Complexidade”. Neste quadro o autor elenca 

algumas das principais características do paradigma da complexidade com a finalidade de 

proporcionar uma visão global desta forma de abordagem multidimensional emergente. 

 Com intuito de situar, ou mesmo exemplificar, as formas pelas quais o pensamento 

complexo pode ser utilizado nas pesquisas em ciências sociais e ciências sociais aplicadas, 

serão cruzadas algumas das principais características elencadas por Lima (2003) com a 

realidade da pesquisa nas referidas áreas.  

 E o primeiro fator a ser analisado não pode ser outro senão o objetivo do 

conhecimento. Segundo Lima (2003), o objetivo do conhecimento construído na 

complexidade é romper com o reducionismo e com a parcelaridade, promovendo uma 

confusão e uma incerteza no pensar e no fazer científicos de maneira multidimensional. 

 Exatamente o oposto do pensamento que dominou a modernidade. O pensamento 

impulsionado por Descartes pretende alcançar o conhecimento percorrendo um caminho sem 

sinuosidades e desconectado de qualquer imprevisto. Ou seja, antes do início da pesquisa 
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todos os parâmetros devem ser estabelecidos e os aspectos subjetivos vindouros, ou mesmo 

objetivos não cogitados inicialmente, não devem ser considerados, sob pena de se perder a 

certeza do método. 

 Nas ciências naturais este tipo de construção do conhecimento até pode chegar a 

resultados próximos da realidade. Todavia, em ciências humanas esta possibilidade chega 

muito próximo do zero. Em estudos na área da educação, por exemplo, onde se pretenda 

analisar determinados grupos de alunos, não se conseguirá chegar a resultados reais sem se 

analisar as particularidades de cada grupo, o que só virá a tona com o início da pesquisa.  

 O segundo aspecto lembrado por Lima (2003) a ser analisado e que, de certa forma 

está correlacionado com o primeiro aspecto, é a ideia de um planejamento em constante 

resignificação. Resignificação quer dizer abertura a novos aportes teóricos e até mesmo a 

novos instrumentos de coleta de dados. 

 Uma outra pista mencionada por Lima (2003) diz respeito à elaboração de uma 

proposta de investigação. Diz que a pesquisa dentro da perspectiva complexa deve criar um 

“circuito do conhecimento, onde ocorre a interação anelar multidimensional, através da práxis 

cognitiva, de forma centrípeta e centrífuga em relação ao objeto de estudo. Requer a 

consideração da incerteza como linha direcional, portanto, é extensa e não redutora” (LIMA, 

2003, p. 88).  

 Segundo afirmam Paderes, Rodrigues e Giusti (2005), esta pista pode ser 

compreendida como a constante necessidade de ir e vir do referencial teórico à realidade, o 

que implica em redefinições e reprogramações. Em razão disso, comodismo ou acomodação 

não têm espaço dentro dessa perspectiva de construção do conhecimento, uma vez que 

poderão comprometer a complexidade do próprio objeto. 

 A quarta pista apontada por Lima (2003) diz respeito aos métodos e técnicas. No 

paradigma da complexidade não existe uma fechada e hermética metodologia de pesquisa, o 

que não significa que não exista um método. A pesquisa obviamente precisa ser desenvolvida 

com coerência, e a da complexidade pode ser encontrada na constante resignificação dos 

conceitos, ou seja, na consciência antagonista própria da complexidade que está em constante 

conflito: ideia de ordem-desordem-organização. 

 Nesta etapa dos métodos e técnicas, a teoria da complexidade apresenta um caráter 

mediador entre o ir e vir entre o mundo teórico e prático. Ou ainda, pode a Teoria da 

Complexidade ser considerada uma lente através do qual o mundo pode ser mais fielmente 

analisado. 
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 Uma última pista a ser analisada diz respeito ao sujeito que realiza a pesquisa. 

Segundo assegura Lima (2003), o sujeito que constrói o conhecimento acaba se tornando, 

simultaneamente, objeto e sujeito integrante da própria pesquisa. Ao se reconstruir o real, 

necessariamente, haverá uma reconstrução do sujeito que dialoga com o real.  

 E esta reconstrução conjunta ocorre porque as experiências pretéritas jamais serão 

completamente segregadas do objeto de estudos nas pesquisas em ciências sociais; o 

pesquisador não pode ser completamente neutro. Justamente por isso, a autocrítica deve ser 

tomada como uma máxima presente em todas as etapas da construção do conhecimento, 

sempre no sentido de considerar os modelos de pensamento bem como todos os pré-conceitos 

que direcionam o olhar sobre a modernidade. 

 Lima (2003) aponta uma série de outras pistas para a utilização do pensamento 

complexo nas pesquisas em ciências sociais. Todavia, como a presente pesquisa, neste ponto, 

pretende tão somente apresentar algumas das principais possibilidades de utilização do 

pensamento complexo, uma análise exaustiva de todas as pistas pelo autor apresentadas não 

se mostra necessária.  

 Mas enfim, por tudo o que foi exposto acima, tem-se que o pensamento complexo 

sugerido por Morin é uma saída muitíssimo interessante dentro da construção do 

conhecimento a partir de uma lógica emergente. Sua base principiológica propõe um 

pensamento unificador dotado de um grande potencial para substituir a causalidade linear e 

unidirecional (típica do modelo tradicional de racionalidade científica) por uma causalidade 

em círculo e multirreferencial (típica do modelo emergente de racionalidade científica).  

 Não estabelece um programa metodológico fechado, mas indica os caminhos a serem 

percorridos pelo investigador ao longo do processo de construção do saber.  O que significa 

dizer que muito embora os métodos de pesquisa se apresentem de maneira bastante maleável, 

devem ser sempre coerentes entre si assim como com os demais aspectos que compõe a 

pesquisa e, obviamente, perfeitamente constatáveis.  

 

2.3. A análise textual discursiva como um importante contraponto  

 

 Analisados e discutidos os paradigmas orientadores da construção do conhecimento, 

assim como a Teoria da Complexidade, passa-se agora a analisar a escolha metodológica que 

orientará o presente estudo: a Análise Textual Discursiva. 
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 Quando as pesquisas acadêmicas têm como mote a analise de textos para tentar 

compreender ideias, posicionamentos, intenções ou mesmo compreensões de vida e de 

mundo, em geral, duas polarizadas alternativas se oferecem ao pesquisador: ou se trabalha a 

partir da análise de conteúdo; ou se trabalha a partir da análise de discurso. Ou seja, 

conotativamente pensando, ou se trabalha no preto e se despreza tudo o que é branco ou se 

trabalha no branco e se desconsidera tudo o que é preto. O cinza, ordinariamente, não é 

oferecido ao pesquisador. 

 Segundo afirmam Moraes e Galiazzi (2011), a análise de conteúdo, a análise de 

discurso e a análise textual discursiva são métodos de pesquisa que se encontram em um 

único domínio, a análise textual. Ainda que possam ser obsevadas a partir de um eixo comum 

de particularidades, apresentam marcantes diferenciações em relação aos graus e às 

intensidades de suas características. Isso significa dizer que no quesito qualidade as três 

formas de análise textual são mais ou menos equivalentes, porém, quando se analisa desde a 

perspectiva da profundidade da investigação as particularidades de cada tipo de análise 

ganham evidência.  

 Mas antes de adentrar na discussão a respeito dos tipos de análise textual, é imperioso 

destacar, ainda que sinteticamente, o que se entende por análise textual propriamente dita.  

Moraes e Galiazzi (2011) compreendem a análise textual como um conjunto de orientações, 

que devem estar sempre abertas e que podem ser reconstruídas a cada trabalho. Aduzem os 

autores que se configuram como roteiros que podem ser seguidos mas que não assumem 

direcionamentos muito rígidos – ainda que se possa dizer que a análise de conteúdo se mostre 

mais sistematizada. 

 O que vai exatamente ao encontro do que foi acima estudado no que tange à Teoria da 

Complexidade de Morin: métodos que podem ser constantemente reformulados de acordo 

com as necessidades do pesquisador. Já de antemão se pode constatar, portanto, que a análise 

textual está estritamente correlacionada com o programa metodológico sugerido pela 

complexidade e, por via de consequência, com o paradigma emergente de ciência.  

 Retomando o foco nas formas de analise textual, é importante que se tenha claro as 

distinções entre as análises de conteúdo e análises de discurso, bem como a forma pela qual a 

análise textual discursiva interage com estas duas formas de análise textual. Ou seja, é 

imperioso deixar bem caracterizado os dois extremos da análise textual (análise de conteúdo e 

análise discursiva) e, partir daí, estabelecer os pontos de inflexão da análise textual discursiva. 

Para tanto, é importante conhecer estudo comparativo realizado por Moraes e Galiazzi (2011). 
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 Tais autores estabeleceram critérios muito didáticos para estes enquadramentos 

teóricos: 1) descrição e interpretação; 2) compreensão crítica; 3) manifesto ou latente; 4) 

teorias emergentes e teorias a priori.  

 O primeiro critério abordado pelos autores para iniciar o processo de distinção entre as 

formas de análise textual envolve os termos descrição e interpretação.  

 Ao tratar deste primeiro critério os autores inicialmente questionam se seria possível 

uma análise textual desprendida de aspectos interpretativos. Ou seja, se seria possível 

simplesmente descrever determinada situação com total isenção; com absoluto 

desprendimento do pesquisador com suas experiências passadas, por exemplo. Inobstante a 

estas incertezas, entendem Moraes e Galiazzi (2011) que ainda assim se trata de um 

importante foco comparativo entre a análise de conteúdo e a análise de discurso.  

 Enfim, no que tange à descrição e à interpretação, a análise de conteúdo procura, 

primordialmente, estabelecer conexões entre o nível sintático do texto com os níveis 

semântico e pragmático. Isto é, uma análise adstrita ao que está formalmente escrito no texto 

com alguma pequena carga interpretativa. Pretende denotar aquilo que é efetivamente 

expressado pelo texto. Por outro lado, a análise de discurso tende a somente interpretar o 

sentido atribuído ao texto pelo autor. Ou seja, não percorre o que está positivado no texto, 

saltando diretamente do nível da superfície textual ao interpretativo. Intenta denotar como é 

produzido o texto.         

 Ainda que a análise de conteúdo também invista em um superficial estudo 

interpretativo, conforme asseguram Moraes e Galiazzi (2011), é a descrição sua mais 

importante e necessária etapa. Já a análise de discurso tem como preocupação primeira uma 

interpretação crítica, fundamentada, normalmente, em alguma teoria forte e assumida como 

um referencial interpretativo e crítico. Justamente por isso a descrição na análise de discurso é 

secundária e, até mesmo, dispensável. “O importante é interpretar e produzir a crítica, mas 

sem que se exija a valorização do momento descritivo” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 

144).  

 A análise textual discursiva, por sua vez: 

 

[...] ainda que num sentido amplo, na perspectiva aqui examinada, se 

aproxime mais da análise de conteúdo, sua interpretação tende 

principalmente para a construção ou reconstrução teórica, numa visão 

hermenêutica, de reconstrução de significados a partir das perspectivas de 

uma diversidade de sujeitos envolvidos nas pesquisas. Ainda que podendo 

assumir teorias a priori, visa muito mais a produzir teorias no processo de 
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pesquisa. Mais do que navegar a favor ou contra a correnteza, visa a explorar 

as profundidades do rio (MORAES; GALIAZZI, 2012, p. 145).   

  

 Ou seja, a análise textual discursiva, no que concerne à descrição e à interpretação, 

consegue suprir as lacunas deixadas pelas duas formas tradicionais de análise textual acima 

analisadas. Trabalha com a descrição, o que a análise de discurso passa por longe, assim como 

com a interpretação – inclusive com a construção e reconstrução de significados – o que a 

análise de conteúdo faz muito superficialmente.   

 Pode ser compreendida, de acordo com Moraes e Galiazzi (2011), como um processo 

de desconstrução, com uma posterior reconstrução, de uma variedade de materiais linguísticos 

e discursivos para produção de novas compreensões a respeito dos fenômenos e discursos 

analisados. Abrange o ato de identificar e segregar enunciados, categorizar e produzir textos a 

partir da descrição e da interpretação. 

 Seu processo analítico pressupõe a edificação de uma estrutura de categorias e 

argumentos correspondentes a um novo texto, com capacidade de sintetizar os elementos, as 

dimensões ou as categorias mais essenciais que podem ser lidas e refletidas nos textos 

submetidos à análise.  

 É caracterizada, segundo assegura Ariza et. al. (2015), como uma metodologia de 

análise qualitativa própria para análises textuais. Isso porque apresenta as principais 

características deste tipo de análise, como a descrição, o interesse maior no processo do que 

nos resultados, a tendência em analisar dados de forma indutiva, o significado ocupando 

posição central na análise e também a consideração da interferência da pessoa do pesquisador 

na pesquisa. E além de ser caracterizada como metodologia qualitativa própria para análises 

textuais, possui, segundo Ariza et. AL. (2015), uma abordagem fenomenológica, uma vez que 

principia de uma descrição a partir do cuidado com a escuta das palavras positivadas nos 

textos. 

 O segundo aspecto comparativo abordado pelos autores diz respeito à compreensão e à 

crítica. Enquanto a análise de conteúdo concentra-se na busca pela compreensão, a análise de 

discurso concentra-se na crítica. As duas formas de abordagem complementam-se na 

compreensão do fenômeno e na transformação da realidade: a primeira produz uma 

abordagem compreensiva e interpretativa e a segunda uma abordagem crítica e 

transformadora.  

 De acordo, com Moraes e Galiazzi (2011), em relação à compreensão e à crítica, a 

análise de conteúdo, em razão de seu olhar singelamente compreensivo, navega a favor da 

correnteza do rio, intentando uma inserção no discurso para um posterior entendimento. A 
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análise discursiva, ao seu tempo, opõe-se ao movimento do rio para examinar os fenômenos a 

partir de um olhar teórico externo.  

 A análise textual discursiva, neste critério diferenciador, ainda que também consiga 

suprir boa parte das lacunas deixadas pelos dois modelos tradicionais, parece se aproximar 

mais da análise de conteúdo. Segundo Moraes e Galiazzi (2011), ainda que possa ser crítica, 

seu viés interpretativo tende a se produzir desde o interior do fenômeno, o que traduz uma 

abordagem muito mais gadameriana do que habermasiana, ou seja, muito mais hermenêutica 

do que dialética.  

 Já o terceiro critério diferenciador da análise de conteúdo e da análise discursiva 

elencado pelos autores faz referência ao tipo de leitura textual: uma análise adstrita ao 

manifesto/explícito ou ao latente/implícito.   

Inicialmente a análise de conteúdo foi pensada para análises meramente objetivas, limitadas 

ao que estava consignado no texto em questão de forma manifesta. Com o desenvolvimento 

da sociedade e das relações sociais, cada vez mais complexas, esta concepção foi sendo 

lentamente alargada de forma a cada vez mais incluir também as questões latentes ao que está 

positivado, ou seja, aos aspectos submersos. A análise discursiva, no entanto, se concentra no 

implícito e o tem como objeto único de sua interpretação e crítica. Visa atingir o não dito, o 

oculto e o implícito. 

 Isso significa afirmar que a análise de conteúdo, ainda que tenha sido engendrada para 

perscrutar as temáticas mais explícitas ao leitor, com o progressivo aumento da complexidade 

dos objetos de estudo, foi obrigada a passar a escutar também as temáticas não perceptíveis 

através de análises mais superficiais. Assim, passou a conciliar análises que envolvem as 

questões mais superficiais bem como as mais submersas, ainda que sem todo o 

aprofundamento da análise de discurso.  

 Portanto, mesmo que a análise de conteúdo seja a modalidade de análise textual mais 

adequada para perscrutar as temáticas manifestas, ambas (análise de conteúdo e análise de 

discurso) tem capacidade para analisar os aspectos latentes. A diferença está na pré-disposição 

e na profundidade das investigações. 

 Neste critério de análise que leva em consideração as investigações das questões 

manifestas e latentes de um texto, a análise textual discursiva se coloca na discussão iniciando 

seus esforços de construção de entendimentos a partir dos sentidos mais próximos e simples 

dos fenômenos de pesquisa. Todavia, se preocupa constantemente em construir os sentidos 

mais longínquos, complexos e aprofundados. Isso porque, conforme anteriormente 



74 

 

 

 

mencionado, a análise textual discursiva possui uma marcante característica de constante 

reconstrução dos significados e dos discursos que investiga.  

 Enfim, a análise textual discursiva, ainda que possua uma maior identificação com as 

questões manifestas, possui também uma preocupação com as temáticas latentes justamente 

em razão de seu caráter reconstrutivo e resignificativo dos discursos.  

 O último critério diferenciador presente na análise de conteúdo, análise de discurso e 

análise textual discursiva abordado por Moraes e Galiazzi (2011) aqui ressaltado trata das 

Teorias Emergentes e Teorias a Priori. As primeiras são, sinteticamente e como o próprio 

nome diz, teorias que emergem da análise dos dados extraídos do objeto de estudo. Em outras 

palavras, o pesquisador explicita desde o começo sua visão teórica, servindo a teoria para 

direcionar toda a pesquisa. As últimas, ao seu tempo, são as teorias fortes previamente 

escolhidas com intuito de embasar determinada análise. Ou seja, nesta perspectiva o 

pesquisador intenta construir a teoria a partir da realização da pesquisa. 

 A análise de discurso, segundo asseguram Moraes e Galiazzi (2011), trabalha com 

teorias a priori. Isso porque a ênfase na interpretação e na crítica por ela dedicada pressupõe a 

prévia escolha de uma teoria de base forte. A análise de discurso, antes de ser realizada 

através de uma teoria decorrente de um fenômeno, é efetivada por meio teorias que 

fundamentam a análise.  

 Já a análise de conteúdo, de acordo com Moraes e Galiazzi (2011), pode trabalhar 

desde a perspectiva das teorias a priori como também das teorias emergentes.  

 

A primeira perspectiva pode tanto referir-se a estudos dedutivos-

verificatórios, tipicamente quantitativos, como também pesquisas indutivas-

compreensivas, de natureza qualitativa. Neste caso a teoria serve para a 

dedução das hipóteses nos estudos verificatórios, ou para a interpretação dos 

resultados nas pesquisas compreensivas. Já as pesquisas com AC que 

trabalham com teorias emergentes são radicalmente qualitativas. Visam à 

melhoria da compreensão dos fenômenos investigados a partir da 

explicitação de teorias construídas com base nas próprias informações 

reunidas em relação aos fenômenos. Nisso a AC se aproxima decisivamente 

da ATD (MORAES e GALIAZZI, 2011, p. 159). 

 

 Na visão dos autores, mais completa, neste aspecto, portanto, a análise de conteúdo, 

uma vez que pode, a partir das teorias a priori, tentar dedicar signos à certos objetos de 

estudo, como também, por meio das teorias emergentes, elaborar novas teses a partir dos 

resultados obtidos. 

 Refletindo acerca da metáfora do rio pelos autores Moraes e Galiazzi (2011) 

elucidada, seguramente, as teorias emergentes acompanhariam o sentido da correnteza, 



75 

 

 

 

descendo rio abaixo, enquanto as teorias a priori navegariam contra a correnteza, subindo rio 

acima. 

 A análise textual discursiva, neste último critério diferenciador, justamente em razão 

do seu viés eminentemente hermenêutico, aproxima-se em muito das teorias emergentes. Isto 

é, por seu caráter hermenêutico, a análise textual discursiva, identifica-se muito mais com 

pesquisas estruturadas em torno de teorias que “resultam” na análise do objeto de estudo. 

Mais uma vez, ao invés de se pensar no movimento do rio – contra ou a favor da corrente, a 

análise textual discursiva representa mergulhos de profundidade, “movimentos discursivos 

que constroem e reconstroem as realidades investigadas” (MORAES e GALIAZZI, 2011, p. 

159). 

 Ante este breve paralelo que perpassou pelas modalidades de análise textual pode-se 

concluir que a análise de discurso é uma possibilidade metodológica muito fechada à suas 

“teorias fortes” e à sua perspectiva crítica. A análise de conteúdo, ao seu tempo, ainda que 

fique mais adstrita ao que está positivado no texto ou mesmo às teorias emergentes, em 

muitos casos “avança para o outro lado da linha” e divide seu campo de atuação com a análise 

de discurso. A recíproca, frise-se, não é verdadeira. Isso quer dizer que a análise de conteúdo 

detém uma flexibilidade em seu campo de atuação que a análise de discurso não possui.  

Todavia, ainda que a análise de conteúdo por vezes caminhe em prol da análise de 

discurso, percebe-se que claramente ocupam as duas extremidades da análise textual. 

Remontam a ideia da oposição; do preto e do branco; da água e do vinho; do inverno e do 

verão.  

 A análise textual discursiva aparece, neste contexto, conforme anteriormente 

destacado, justamente para explorar a profundidade do rio. Com sua principal característica 

calcada na hermenêutica, intenta impulsionar a compreensão a partir dos sentidos mais 

próximos e simples dos fenômenos que pesquisa. Inobstante a esta simplificação na análise do 

objeto de estudo, assume o desafio de produzir os sentidos mais distantes, complexos e 

aprofundados com intuito de promover uma constante reconstrução dos significados bem 

como dos próprios discursos que são objetos de investigação.  
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2.4. A análise textual discursiva e seu procedimento 

 

 Situada a análise textual discursiva dentre as demais modalidades de análise textual, 

passa-se, agora, à caracterização das etapas da construção do conhecimento através desta 

possibilidade de análise textual. 

 Moraes e Galiazzi (2011), os grandes expoentes deste tipo de análise textual, 

organizam reflexão procedimental da análise textual discursiva a partir de quatro focos. Os 

três primeiros, para os autores, conformam um ciclo formado pelos seguintes elementos: (1) 

desmontagem dos textos; (2) estabelecimento de relações; (3) captando o novo emergente. 

Ciclo este que, ao final, aproxima-se de (4) sistemas complexos e auto-organizados.  

 Segundo asseguram os autores, para se proceder a análise de um texto desde o ponto 

de vista da análise textual discursiva o primeiro passo é justamente a desmontagem do texto, 

ou melhor, é a unitarização dos momentos comuns. A ideia neste ponto é estabelecer, a partir 

da fragmentação, unidades constituintes que proporcionem análises mais detalhadas dos 

objetos de estudo.  Isso com o intuito de impulsionar a criação de uma desordem a partir da 

ordem pré-estabelecida (ideia da ordem x desordem x reorganização de Morin). 

 

Significa colocar o foco nos detalhes e nas partes componentes dos textos, 

um processo de decomposição que toda análise requer. Com essa 

fragmentação ou desconstrução pretende-se conseguir perceber os sentidos 

dos textos em diferentes limites de seus pormenores, ainda que se saiba que 

um limite final e absoluto nunca é atingido (MORAES e GALIAZZI, 2011, 

p. 18). 

  

 Aspecto digno de nota é o fato de que incumbe ao próprio pesquisador a escolha dos 

fragmentos dignos de nota nos textos analisados, entretanto, obviamente, é primordial sempre 

ter como norte o projeto de pesquisa em que as análises se inserem. Isso quer dizer que o 

processo de unitarização é altamente maleável e deve estar sempre a serviço do projeto de 

pesquisa para o qual foi pensada.  

 Da fragmentação dos textos em exame nascem as denominadas unidades de análise. 

Estas têm por fim estabelecer um sentido para os trechos anteriormente fragmentados bem 

como construir uma ordem lógica de forma que o pesquisador consiga compreender o 

momento e o contexto em que cada fragmento está inserido.  

 Devem estas unidades de análise ser identificadas em função de um sentido apropriado 

aos fins da pesquisa. Podem, segundo afirmam Moraes e Galiazzi (2011), ser pensadas em 

atenção à critérios semânticos ou mesmo critérios pragmáticos. Podem, também, ser definidas 
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a partir de critérios estabelecidos a priori bem como a partir de categorias que emergem ao 

longo da análise.  

 E esta possibilidade de (re)classificação ao longo do processo de construção do 

conhecimento denota mais um ponto de inflexão com as teorias que dão suporte ao 

pensamento complexo de Morin anteriormente estudadas, em especial a ideia de que os 

caminhos metodológicos devem estar em constante resignificação, tudo de acordo com os 

contornos tomados pela pesquisa e seu objeto no decorrer do tempo.  

 Segundo Moraes e Galiazzi (2011), o processo de unitarização normalmente acontece 

em três etapas distintas: primeiramente a fragmentação dos textos e codificação de cada 

unidade; em segundo a reescrita de cada unidade de modo a assumir determinado significado, 

da forma mais completa possível em si mesma; por fim, a atribuição de um nome para cada 

unidade produzida. 

 Em um segundo momento, após o término do processo de unitarização/fragmentação, 

se passa ao estabelecimento das relações entre as unidades anteriormente constituídas. Nesta 

etapa da pesquisa, também chamada de processo de categorização, além de se estabelecer um 

diálogo entre as unidades de base, se promove um processo de combinação e classificação, 

para, ao final, se efetuar uma reunião entre os elementos unitários de acordo com as 

características semelhantes evidenciadas. 

 Para Moraes e Galiazzi (2011), a categorização pode ser definida como um processo 

de constante comparação entre as unidades estabelecidas quando do momento inicial da 

análise e tem como consequência o agrupamento destas unidades em secções de elementos 

semelhantes. A categorização é, portanto, justamente a conjunção dos elementos de 

significação considerados mais próximos. 

 Além desta incumbência de agregar os elementos semelhantes, também tem a 

atribuição de denominar e definir as categorias. Tal explicitação ocorre através do retorno 

cíclico aos mesmos elementos, ou seja, na revisitação àqueles elementos que aparecem com 

maior frequência no texto. Assim, na medida em que elementos semelhantes vão aparecendo 

ao longo dos textos em análise, vão naturalmente sendo agrupados em categorias semelhantes, 

recebendo nomenclatura e definição próprias.     

 Segundo sustentam Moraes e Galiazzi (2011), duas são as principais modalidades 

metodológicas de produção das categorias em análise textual discursiva: o método dedutivo e 

o método indutivo.  
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 O primeiro, que proporciona um movimento que parte do geral para o particular, 

implica na constituição de categorias a priori, ou seja, antes mesmo de praticar qualquer 

análise na coletânea textual selecionada. As categorias nesta modalidade são deduzidas das 

teorias que fundamentam a pesquisa. O segundo método, ao seu tempo, implica em constituir 

categorias a partir de unidades constituídas das análises textuais. Isso significa dizer que por 

um processo de comparação e contraste entre os módulos textuais o pesquisador vai 

organizando conjunto de elementos comuns, geralmente com base em seu conhecimento 

tácito. Aqui as categorias nascem, portanto, somente após a análise textual.  

 Enquanto a dedução requer objetividade, verificabilidade e quantificação, a indução 

requer subjetividade, qualidade, construção e novidade. A primeira opção normalmente 

carrega pressupostos do paradigma dominante de ciências, já a segunda em regra está sob a 

égide de um paradigma emergente, isso nos termos do que estabelece Santos (1996) 

anteriormente destacado.  

 Destacam os autores que é também possível haver uma combinação entre os métodos 

dedutivo e indutivo. Neste caso, partindo de categorias definidas anteriormente, o pesquisador 

pode encaminhar transformações gradativas em seu conjunto inicial de categorias. Isto é, o 

percurso de pode ser alterado caso algum obstáculo ou novidade apareça pelo caminho. Há 

para Moraes e Galiazzi (2011), ainda, o método de produção de categorias denominado 

intuitivo.  Neste há um processo de auto-organização que possibilita a emergência de uma 

nova ordem a partir de um conjunto complexo de elementos de partida.  

 No entanto é imperioso destacar que, seja no método dedutivo, seja no método 

indutivo, algum grau de intuição deverá ser utilizado na pesquisa.  

 E no momento de colocar em prática esta categorização, o pesquisador, ainda que 

tenha total autonomia para escolher os elementos textuais do seu interesse, precisa levar em 

conta pelo menos duas propriedades norteadoras, segundo compreendem Moraes e Galiazzi 

(2011). 

 A primeira trata da validade ou pertinência para com os objetivos e com o objeto de 

análise. Um conjunto de categorias somente é válido quando tem a capacidade de 

proporcionar uma nova compreensão sobre os fenômenos pesquisados. Para tanto é 

primordial que haja uma conversa entre as pretensões da pesquisa e o próprio objeto 

pesquisado.  

 Outra propriedade digna de nota é a homogeneidade. Segundo sustentam Moraes e 

Galiazzi (2011), as categorias precisam ser homogêneas, isto é, precisam ser construídas a 
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partir de um mesmo princípio, a partir de um mesmo contínuo conceitual. Não se pode 

misturar plantas e animais quando se está categorizando somente plantas, exemplificam os 

autores.  

 Tão logo sejam definidas e descritas as categorias, pode ser iniciado o processo de 

elaboração de inter-relações para que um metatexto comece a ser construído. A partir destas 

inter-relações o pesquisador exercita a “explicitação de um argumento aglutinador do todo” 

(MORAES e GALIAZZI, 2011, p. 31), o qual é empregado para costurar as diferentes 

categorias entre si, na expressão do entendimento do todo. 

 Assim, se na primeira etapa da análise textual discursiva se processa uma separação, 

seguida de um isolamento e de uma fragmentação de unidades de significado, na 

categorização, que é a segunda etapa da análise, o percurso segue no caminho inverso, 

exatamente no sentido de criar inter-relações, reunir os semelhantes, construir as categorias. 

Isto é, o primeiro é um movimento de desorganização, uma análise propriamente dita, e o 

segundo um movimento de reorganização, uma síntese. 

 Em um terceiro momento, concluídas as etapas de unitarização e categorização, pode 

ser iniciada a etapa de captação do novo, do emergente - última etapa do ciclo de análise 

proposto pelos autores. Este novo pode ser captado através da elaboração de um metatexto, 

razão de existir da análise textual discursiva. 

 O processo de análise textual discursiva tem como finalidade a construção de um 

metatexto. Deste modo, a partir da unitarização e da categorização constrói-se a estrutura 

básica do metatexto, que nada mais é do que uma reflexão extraída da inter-relação das 

categorias semelhantes. 

 

Todo o processo de análise textual volta-se à produção do metatexto. A 

partir da unitarização e categorização constrói-se a estrutura básica do 

metatexto. Uma vez construídas as categorias, estabelecem-se pontes entre 

elas, investigam-se possíveis sequencias em que poderiam ser organizadas, 

sempre no sentido de expressar com maior clareza as novas instituições e 

compreensões atingidas. Simultaneamente, o pesquisador pode ir produzindo 

textos parciais para diferentes categorias que, gradativamente, poderão ser 

integrados na estruturação do texto como um todo. A impregnação do 

pesquisador com o material analisado possibilitará a tomada de decisão 

sobre um encaminhamento adequado na construção desses metatextos 

(MORAES e GALIAZZI, 2011, p. 33). 

 

 Simultaneamente à construção do metatexto e, consequentemente, de um argumento 

central ou mesmo uma tese, o pesquisador pode construir teses parciais bem como 
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argumentos centralizadores para cada categoria. Estas deverão construir argumentos capazes 

de consolidar a validação da tese primeira.  

 E tais metatextos devem ser construídos a partir de uma leitura crítica do pesquisador, 

o que significa dizer que não serão simples releituras do “corpus” do texto analisado. Só 

assim a análise textual discursiva poderá exteriorizar sua característica principal: 

compreensão crítica. Para tanto poderá o pesquisador se valer tanto de métodos descritivos, 

como de métodos interpretativos, ou, ainda, conciliar ambos. 

 Aduzem Moraes e Galiazzi (2011), por fim, que a validação das compreensões 

atingidas se dá através de interlocuções teóricas e empíricas, o que denota a necessidade de 

uma fina relação entre o mundo teórico e o mundo prático. Justamente por isso o constante 

exercício de revisão teórica por parte do pesquisador é medida de grande relevância. 

 Fechado o ciclo de etapas que compõem a análise textual discursiva (que 

sinteticamente envolve a unitarização, a categorização e, por fim, a produção de metatextos), 

se passa ao quarto foco estabelecido pelos autores: a auto-organização.  

 Segundo afirmam Moraes e Galiazzi (2011), o ciclo de análise acima explicitado em 

seu todo deve ser entendido como um sistema auto-organizado do qual emergem novas 

compreensões acerca dos objetos estudados, mesmo que possua elementos racionalizados e de 

certa forma planejados. Isto é, mesmo que seus componentes, em regra, não sejam 

desconhecidos, deve existir uma ordem lógica entrelaçando cada etapa do projeto justamente 

para que os caminhos metodológicos levem a uma resposta condizente com a proposta de 

trabalho.  

 Os resultados finais, criativos e originais, para os autores, não podem ser antevistos, 

mas ainda assim é fundamental um esforço de preparação e impregnação para que o novo 

tenha forças para emergir.  

 Em outras palavras, mesmo que a metodologia da análise textual discursiva possa 

contribuir com a compreensão dos fenômenos estudados, os novos insights e teorizações não 

são construídos de uma forma racionalizada. Emergem justamente através de um movimento 

de auto-organização que parte de uma impregnação intensa com os dados e informações 

extraídas do corpus analisado.  

 Enfim, para uma construção de conhecimento a partir da análise textual discursiva, o 

pesquisador precisa estar atento aos quatro momentos anteriormente explicitados. 

Primeiramente deve realizar um trabalho de desconstrução a partir da segregação dos trechos 

pertinentes à pesquisa. Em segundo um momento deve realizar um trabalho de categorização 
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dos trechos anteriormente separados. Por fim, em um terceiro momento, construir a estrutura 

básica de um metatexto a partir da inter-relação das categorias formuladas. Com estes três 

movimentos é possível fechar o ciclo metodológico proposto por Moraes e Galiazzi (2011). A 

partir daí resta somente pensar esta estrutura cíclica desde uma perspectiva auto-organizada, 

que é justamente o quarto e último foco de análise destacado pelos autores. 

 

2.5. A “lógica de investigação” da presente pesquisa 

 

 Considerando que ao longo do capítulo foi estabelecida a base metodológica do 

presente estudo, qual seja: uma pesquisa que visa escapar dos métodos tradicionais/modernos 

de construção do conhecimento, bem como que intenta analisar com maior aprofundamento as 

complexas relações sociais travadas na sociedade pós-moderna; tendo em conta igualmente 

que foi realizado um estudo localizador/comparativo da análise textual discursiva em relação 

à análise de conteúdo e à análise de discurso; considerando, por fim, que foram esmiuçadas as 

mais importantes características do “processo” de análise textual discursiva, passe-se agora a 

explicitar como esta estrutura de construção do conhecimento será aplicada na pesquisa em 

comento. 

 Como já suscitado anteriormente, se vive, desde o término da Segunda Guerra 

Mundial, a criação da Organização das nações Unidas e a ratificação dos mais importantes 

tratados e convenções de direitos humanos, um tempo de pensar a proteção da dignidade da 

pessoa humana para além das barreiras alfandegárias, ou seja, para além dos limites 

territoriais do Estado. É o que se chama de proteção aos sujeitos de direitos internacional, 

conforme feliz denominação de Piovesan (2000). 

 Nas últimas décadas foram firmados os mais importantes instrumentos de tutela da 

dignidade humana no plano internacional, como é o caso, por exemplo, do Pacto de San Jose 

da Costa Rica. Isso trouxe grande benefício a este sujeito de direitos, uma vez que passou a ter 

na ordem internacional uma importante alternativa para encontrar o melhor direito. Precisa 

este sujeito colocá-los em prática. Justamente para isso que se presta o controle de 

convencionalidade.  

 O Poder Judiciário brasileiro como um todo (seja no âmbito da justiça federal, seja no 

da justiça estadual ou do trabalho), no entanto, claramente não possui uma tradição 

internacionalista, sendo, inclusive, bastante reticente quanto à utilização das normativas 
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internacionais. Isso fica evidente com o baixíssimo número de julgados utilizando a legislação 

ou mesmo a jurisprudência internacional.  

 A região sul do Brasil, formada pelos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa 

Catarina e do Paraná, apresenta significativas discrepâncias e importantes particularidades no 

que tange a atuação dos tribunais nos termos da legislação e da jurisprudência 

internacionalmente consolidada.  

 Os Tribunais de Justiça da região sul do Brasil (Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná) apresentam, se comparados um com o outro, 

um nível de inserção nas discussões do Direito Internacional bem diferente.  

 No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, historicamente 

mais conservador, se constatam 8 (oito) julgados mencionando a expressão 

“convencionalidade”, todos proferidos pelo mesmo relator e após o ano de 2013. É imperioso 

destacar que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não foi 

localizado nenhum julgado utilizando a expressão completa “controle de convencionalidade”, 

dentro ou fora do lapso temporal pesquisado. 

 No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua vez, se constatam 13 (treze) julgados 

utilizando a expressão completa “controle de convencionalidade” e 1 (um) utilizando somente 

a expressão “convencionalidade”. De todas estas, 11 (onze) são do mesmo relator e 3 (três) de 

relatores distintos.  

 Já no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se percebe apenas 2 (dois) julgados 

utilizando a expressão completa “controle de convencionalidade”, ambos do mesmo relator 

mas com uma riqueza de detalhes muitíssimo interessante. Se constata, ao mesmo tempo, 

outros 2 (dois) julgados de relatores diferentes tratando tão somente da expressão 

“convencionalidade”, sendo que um deles não foi disponibilizado pelo sítio eletrônico do 

Tribunal por se tratar de segredo de justiça. 

 O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, órgão responsável pelo julgamento em 

segundo grau de jurisdição de demandas que envolvem a União, as autarquias e as empresas 

públicas federais nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – espaço 

territorial idêntico ao anteriormente abordado -, faz tão somente pequenas menções (quase 

insignificativas, diga-se de passagem) à expressão “convencionalidade”. Nada mencionam a 

respeito do conceito completo “controle de convencionalidade”. 

 O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por sua vez, já dá uma grande 

efetividade aos instrumentos internacionalmente pactuados, apresentado a expressão “controle 
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de convencionalidade” em mais de 30 (trinta) julgados de relatoria de distintos 

desembargadores.  

 A Justiça Eleitoral, assim como a Justiça Comum Estadual, é segmentada, sendo 

composta na região Sul do Brasil pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande 

do Sul, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina e pelo Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado do Paraná. O primeiro e o último não apresentaram nenhuma decisão 

tratando da temática “controle de convencionalidade” ou mesmo “convencionalidade”. 

Todavia, surpreendentemente, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina 

apresentou 9 (nove) decisões abordando a expressão “controle de convencionalidade”, com 

relatores e temáticas diferenciadas bem como com uma riqueza de minúcias de grande 

relevância para a presente pesquisa.  

 A Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, ao seu tempo, não apresentou 

nenhuma menção à temática em estudo. Neste ponto é fundamental destacar que nos Estados 

de Santa Catarina e Paraná não existe um Tribunal de Justiça Militar, sendo os casos de 

competência desta justiça especializada julgados pelo Tribunal de Justiça dos respectivos 

Estados. Justamente por isso a presente pesquisa somente pôde ser executada nesta justiça 

especializada no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 

 Enfim, não restam dúvidas que o controle de convencionalidade é temática muito 

controvertida no âmbito dos Tribunais da região Sul do Brasil. 

 Importante ressaltar que tais números foram apurados dentro do período que vai de 01 

de Novembro de 2005 até o dia 01 de Novembro de 2015. Isso porque o lapso temporal sobre 

o qual se debruça a presente pesquisa vai de 01 de Novembro de 2005, já que o controle de 

convencionalidade apareceu pela primeira vez e de forma unânime no âmbito da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no princípio do ano de 2006, até 01 de Novembro de 

2015, data selecionada para que pudesse ser procedida uma análise dos 10 (dez) primeiros 

anos do controle de convencionalidade no Brasil.  

 O direcionamento da análise para os estados da região sul do Brasil – Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná – ocorreu em razão dos seguintes motivos: (1) porque uma 

análise do Poder Judiciário brasileiro como um todo demandaria um esforço invencível para 

um estudo realizado em apenas vinte e quatro meses, tempo regular para um curso de pós-

graduação em nível de mestrado; (2) porque somente a análise destes três estados 

conjuntamente poderia proporcionar um equilíbrio territorial entre as decisões dos Tribunais 

de Justiça com as do Tribunal Regional Federal e com as do Tribunal Regional do Trabalho, 
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por exemplo; (3) consequentemente, porque só uma análise conjunta de todos os tribunais 

atuantes na região poderia revelar a atuação do Poder Judiciário como um todo na região; (4) 

porque o programa de mestrado, assim como a comunidade potencialmente beneficiada com a 

presente pesquisa, se localiza na cidade de Rio Grande, no sul do Estado do Rio Grande do 

Sul, sob a jurisdição, portanto, dos tribunais acima estudados; (5) porque, em uma análise 

preliminar, se percebeu que estes tribunais apresentam diferenças significantes entre si e uma 

série de peculiaridades pertinentes ao estudo do controle de convencionalidade. 

 A pesquisa focou nos tribunais principalmente por dois motivos. Primeiramente 

porque as decisões proferidas por estes possuem um maior grau de estabilidade, uma vez que 

são decisões de segundo grau de jurisdição e também porque, em regra, são proferidas por 

órgãos colegiados. Em segundo justamente para viabilizar a análise das decisões. Isso porque 

nos tribunais a consulta às decisões pode ser realizada através dos respectivos sítios 

eletrônicos. A tabela 1 demonstra exatamente os locais pesquisados:  

 

Tabela 1- Sítios eletrônicos dos tribunais analisados 

Âmbito: Tribunal: Sítio Eletrônico: 

 

 

Justiça Comum 

Estadual 

Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul 

http://www.tjrs.jus.br/site/ 

Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina 

http://www.tjsc.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná 

https://www.tjpr.jus.br/ 

Justiça Comum 

Federal 

Tribunal Regional Federal 4ª 

Região 

http://www2.trf4.jus.br/trf4/ 

 

 

Justiça Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral Rio 

Grande do Sul 

http://www.tre-rs.jus.br/ 

Tribunal Regional Eleitoral Santa 

Catarina 

http://www.tre-

sc.jus.br/site/index.html 

Tribunal Regional Eleitoral Paraná http://www.tre-pr.jus.br/ 

Justiça do 

Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho 4ª 

Região 

http://www.trt4.jus.br/portal/portal/t

rt4/home 

 

Justiça Militar 

Tribunal Justiça Militar Estado do 

rio Grande do Sul 

http://www.tjmrs.jus.br/site/ 
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Demonstradas as razões pelas quais foram selecionadas as decisões, alguns 

esclarecimentos ainda se fazem necessários. 

 Primeiramente no que diz respeito ao processo de fragmentação, ou melhor, de 

desmontagem do texto. Nesta etapa metodológica se optou pela segregação dos trechos das 

decisões em que se mencionam as expressões “controle de convencionalidade” ou apenas 

“convencionalidade”, bem como as passagens que fazem referência à aplicação do direito 

alienígena ao caso concreto. O que se justifica pelo fato de que são os pontos que, em regra, 

melhor externalizam a aplicação da teoria em estudo no presente trabalho. 

Um segundo esclarecimento primordial para fins de compreensão metodológica é que 

se optou apenas por categorizações a posteriori. Ou seja, não haviam categorias previamente 

estabelecidas – categorias a priori. Todas foram sendo construídas a partir da análise das 

unidades textuais. Isso porque a presente pesquisa preza pela subjetividade, qualidade, 

construção e novidade, e não pela objetividade e quantificação. Afinal a pesquisa aqui 

desenvolvida pretende desvelar a utilização do controle de convencionalidade pelos Tribunais 

sem atropelar as complexidades que podem vir a aparecer pelo caminho bem como as que o 

próprio caso já requer. 

Na elaboração dos metatextos, por sua vez, se estabeleceu uma inter-relação entre as 

categorias anteriormente elaboradas e se optou, naturalmente, pela criação uma ordem lógica 

passível de oferecer respostas adequadas ao problema de pesquisa. 

Enfim, são estes os caminhos metodológicos percorridos pelo presente estudo. Uma 

pesquisa que se situa dentro de um paradigma emergente de construção do conhecimento, ou 

seja, para além dos modelos matemáticos modernos, e que pretende analisar toda a 

complexidade que envolve a temática, sem ficar adstrita a um programa metodológico 

previamente estabelecido e invariável. 

E assim, delineada a lógica da metodologia que perscrutará a presente pesquisa, a 

seguir serão efetivamente analisados os julgados das justiças situadas nos Estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná que fizeram alguma menção ao controle de 

convencionalidade.  
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CAPÍTULO III – A APLICAÇÃO DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 

 

3.1. Destaques fundamentais à compreensão do todo: decisões analisadas, Tribunais 

excluídos e algumas questões preliminares 

 

 Caracterizado o controle de convencionalidade com suas principais definições, 

características e contribuições para um ordenamento jurídico que preza pela proteção dos 

direitos humanos; pontuado o caso específico dos efeitos do controle de convencionalidade 

dentro ordenamento jurídico brasileiro, com uma análise minuciosa sobre a internalização dos 

compromissos internacionais bem como com um estudo comparativo com o controle de 

constitucionalidade; neste quarto capítulo a pretensão é justamente pensar este controle de 

convencionalidade surtindo efeitos práticos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, 

especificamente através do Poder Judiciário atuante nos Estados do Rio Grande do Sul Santa 

Catarina e Paraná.  

 E este é o intuito do presente capítulo principalmente porque, ainda que o Brasil não 

possua uma tradição internacionalista e apresente uma baixa quantidade de decisões 

utilizando a normativa ou mesmo a jurisprudência internacional, os Estados que compõem a 

região sul do Brasil apresentam significativas discrepâncias e importantes particularidades no 

que tange à utilização da normativa alienígena. Se comparados um com o outro – os Tribunais 

de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – apresentam um nível 

de envolvimento nas discussões do Direito Internacional bem diferente. 

 Como a pesquisa tenciona avaliar a atuação do Poder Judiciário atuante na região sul 

do Brasil como um todo, a análise foi direcionada a todos os âmbitos de justiça, isto é, Justiça 

Comum Estadual e Federal atuante nos três Estados, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral dos 

três Estados e Justiça Militar.  

Ao total foram objetos de análise cinquenta e sete acórdãos que utilizaram a expressão 

“controle de convencionalidade” ou mesmo “convecionalidade” pré-selecionados através de 

consulta jurisprudencial nos sítios eletrônicos dos respectivos Tribunais, conforme 

anteriormente explicitado. A tabela 2 demonstra o Tribunal, o órgão julgador e o número dos 

acórdãos analisados. 
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Tabela 2 - Tribunais competentes, órgãos julgadores e números dos acórdãos analisados. 

Tribunal: Órgão Julgador: Processo Nº.: 

Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina - 

TJ/SC 

Quinta Câmara de Direito 

Civil 

2015.071764-4 

2015.044555-4 

2015.005374-6 

2014.071248-3 

2014.076895-4 

2014.045178-1 

2013.062550-3 

2013.037354-9 

2013.012968-5 

2013.007008-3 

2012.066542-5 

2012.060241-6 

Segunda Câmara Criminal 2015.049008-5 

Quinta Turma de Recursos 2011.501247-5 

Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná – TJ/PR 

Quinta Câmara Criminal 1.388.226-7 

1.358.323-2 

Sexta Câmara Cível 0.582.1881 

Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de 

Santa Catarina TER/SC 

 670-73.2012.6.24.0088 

221-54.2013.6.24.0000 

219-84.2013.6.24.0000 

001-22.2014.6.24.0000 

631-60.2012.6.24.0061 

526-04.2014.6.24.0000 

454-17.2014.6.24.0000 

471-53.2014.6.24.0000 

483-67.2014.6.24.0000 

Tribunal Regional do 

Trabalho da 4ª Região 

Primeira Turma  0021482-33.2013.5.04.0221 

0021046-16.2013.5.04.0402 

Segunda Turma 0001142-92.2013.5.04.0019 

0000270-19.2012.5.04.0761 

0000638-33.2011.5.04.0027 

Terceira Turma 0021658-70.2013.5.04.0331 

0020357-30.2013.5.04.0221 

0020184-08.2014.5.04.0403 

0000826-70.2012.5.04.0001 

0001603-55.2012.5.04.0001 

0000093-79.2013.5.04.0871 

0020889-09.2014.5.04.0014 

0000674-74.2013.5.04.0231 

0000443-80.2013.5.04.0026 

0000623-54.2013.5.04.0234 

0020364-16.2013.5.04.0029 

0001095-33.2013.5.04.0015 

0000060-23.2013.5.04.0020 

0020257-11.2013.5.04.0404 
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0021058-27.2013.5.04.0791 

0000942-58.2013.5.04.0028 

0001079-73.2013.5.04.0017 

0001022-57.2013.5.04.0372 

0000499-61.2013.5.04.0205 

0000894-78.2013.5.04.0811 

0001612-02.2012.5.04.0006 

0001107-29.2013.5.04.0021 

0000358-30.2014.5.04.0812 

0001004-43.2013.5.04.0305 

Nona Turma 0001092-08.2013.5.04.0006 

Segunda Seção de 

Dissídios Individuais 

0020318-80.2014.5.04.0000 

 

 

 Importante relembrar também que estes números foram apurados dentro do período 

que vai de 01 de Novembro de 2005 até o dia 01 de Novembro de 2015, lapso temporal 

abrangido pela presente pesquisa para espelhar a atuação do Poder Judiciário sul brasileiro 

nos primeiros dez anos de consolidação do controle de convencionalidade de forma unânime e 

pacífica na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 Outro aspecto que igualmente precisa ser lembrado neste momento diz respeito aos 

motivos pelos quais foram selecionadas unicamente as decisões dos Tribunais. Tais motivos 

são basicamente dois: primeiro porque as decisões proferidas por estes possuem um maior 

grau de estabilidade, uma vez que são decisões de segundo grau de jurisdição e também 

porque, em regra, são proferidas por órgãos colegiados; segundo justamente para viabilizar a 

análise destas decisões, uma vez que nos tribunais a consulta às decisões pode ser realizada 

através dos respectivos sítios eletrônicos.  

 Enfim, a presente pesquisa focou nas decisões acima mencionadas porque de alguma 

forma englobaram as expressões em análise bem como também estavam dentro do lapso 

temporal selecionado.  

 Da análise da tabela acima logo se percebe que não constam nenhuma decisão 

proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região. Assim como não constam decisões do Tribunal Regional Eleitoral no 

Estado do Rio Grande do Sul e Paraná e também da Justiça Militar. Todas dentro dos limites 

territoriais estudados. 

 Tais ausências podem ser simplesmente explicadas.  
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 No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, dentro do lapso 

temporal em comento – 01 de novembro de 2005 até 01 de novembro de 2015, não foram 

localizadas nenhuma decisão que envolvesse a expressão completa “controle de 

convencionalidade”.  

Já a expressão reduzida “convencionalidade”, apesar de ter sido mencionada em oito 

ementas, nunca foi citada no corpo dos acórdãos, seja nos relatórios, seja nas fundamentações, 

seja nos dispositivos. Aparecem, nos oito casos, ao longo das ementas conjuntamente com a 

expressão “constitucionalidade” e, em parte destes, também conjuntamente com a expressão 

“legalidade”. Isso para dizer que determinada conduta encontra limites nos três âmbitos 

legislativos, o da constitucionalidade, o da convencionalidade e o da legalidade, nos termos da 

classificação proposta por Mazzuoli (2009). 

Muito embora o termo tenha aparecido nas ementas das decisões, no inteiro teor que é 

o local onde poderia vir a fazer algum sentido, jamais foi citada. Ou seja, onde o pensamento 

e o entendimento do magistrado são desenvolvidos e justificados, ou mesmo onde a inserção 

do judiciário na ordem internacional de proteção aos direitos humanos poderia ser de certa 

forma mensurada, a expressão é omitida. Justamente por isso as referidas decisões foram 

deixadas de lado na presente pesquisa.   

Para esmiuçar um pouco mais a atuação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul e também justificar a exclusão das decisões prolatadas pelo referido Tribunal 

da pressente pesquisa é importante salientar ainda que estas oito decisões que citam a 

expressão “convencionalidade” em suas ementas têm como relator o Desembargador Sr. 

Nereu José Giacomolli, da Terceira Câmara Criminal, e foram publicadas ao longo do ano de 

2013. 

Isso quer dizer que em um universo de quase cento e cinquenta desembargadores e de 

um espaço de tempo de dez anos da primeira decisão unânime da Corte Interamericana de 

Diretos Humanos a respeito do controle de convencionalidade, apenas um desembargador no 

Estado do Rio Grande do Sul se manifestou, no ano de 2013, e usando o termo reduzido 

“convencionalidade” apenas na ementa de sua decisão. Sem qualquer fundamentação ou 

discussão mais aprofundada.   

 Mas enfim, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ficou de fora do 

presente estudo porque nenhuma decisão abarcando a expressão “controle de 

convencionalidade” foi localizada no lapso temporal ora analisado, assim como igualmente 

não foi encontrado nenhum pronunciamento judicial considerando o termo reduzido 
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“convencionalidade” no inteiro teor dos acórdãos. Apenas houve pequenas citações nas 

ementas das decisões sem o desenvolvimento de qualquer raciocínio a respeito da temática  

em apreço.  

 No âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a situação não foi muito 

diferente. Não foi localizada nenhuma decisão abarcando a expressão “controle de 

convencionalidade” dentro do espaço de tempo nesta pesquisa estudado. De outra banda,  

foram localizadas três decisões envolvendo uma pequena menção ao termo simplificado 

“convencionalidade”. 

 Interessante pontuar, neste caso, que ainda que a expressão “convencionalidade” não 

tenha aparecido nas ementas dos acórdãos – como aconteceu no âmbito do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul – apareceu apenas rapidamente na versão completa da 

decisão, sob a forma de uma simples menção, sem que um raciocínio internacionalista tenha 

sido desenvolvido.  

 Nas três decisões, de forma semelhante ao que se verificou nas ementas do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a expressão “convencionalidade” foi citada em 

conjunto com as expressões constitucionalidade e legalidade. Ou seja, a decisão, ao pensar na 

vigência ou mesmo validade de determinada legislação, considerou tanto o âmbito da 

constitucionalidade, como o da convencionalidade e também o da legalidade, o que também 

dialoga com os estudos de Mazzuoli (2009) e sua teoria da dupla compatibilidade vertical 

material das leis.  

 Aqui é importante ressaltar que em cada uma das três decisões houve apenas uma 

menção à expressão em comento, sem desenvolvimento de qualquer raciocínio que levasse 

em consideração os tratados e convenções de direitos humanos pelo Brasil ratificados. 

 E também de forma semelhante ao que se percebeu no Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul, todas as três decisões foram proferidas no ano de 2015 e são de 

relatoria da Desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, da Quarta Turma da Segunda 

Seção de Competência Administrativa, Cível e Comercial do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região. Isso em um universo de mais de vinte Desembargadores Federais e em um lapso 

temporal de dez anos.  

 E para agravar a situação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região dois fatores 

importantes. Primeiro o de que tal justiça abrange três Estados e concentra uma das maiores 

quantidades de demandas dentre todos os Tribunais Regionais Federais. Segundo que a 

Constituição Federal de 1988, através da Emenda Constitucional n. 45 de 2004, em seu Art. 
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109, fixou a competência dos juízes federais para julgar casos de graves violações aos direitos 

humanos, sendo, inclusive, possibilitado ao Procurador- Geral da República suscitar incidente 

de deslocamento de competência objetivando o cumprimento de obrigações decorrentes de 

tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. 

 Ou seja, mesmo com todo este protagonismo no que tange à proteção aos direitos 

humanos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não se mostra inserido nas principais 

discussões internacionais, em especial no que tange ao controle de convencionalidade das leis 

e atos normativos.  

 E por toda esta irrelevância para o estudo da utilização do controle de 

convencionalidade pelo Poder Judiciário atuante na região sul do Brasil o referido Tribunal 

também foi deixado de lado no presente estudo.  

 Já os casos do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul e do 

Estado do Paraná bem como do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul 

são ainda piores do ponto de vista da inserção na ordem internacional de salvaguarda da 

pessoa humana. 

 Nenhum dos três Tribunais fez qualquer menção à expressão “controle de 

convencionalidade” ou mesmo à simples expressão “convencionalidade”. Em razão disso 

igualmente não servem ao fim desta pesquisa. 

 Uma vez apresentadas todas as decisões analisadas no presente estudo e justificadas as 

respectivas ausências, se torna possível avançar um pouco mais nesta construção do 

conhecimento. 

 Conforme alertado no capítulo inicial, o método de construção do conhecimento ora 

utilizado é o da análise textual discursiva, mormente porque se trata de metodologia alinhada 

com o paradigma emergente de construção do conhecimento e, consequentemente, adequado 

à compreensão das complexidades que envolvem a sociedade pós-moderna, bem como tem o 

potencial de explorar a profundidade do rio, para além de uma análise bitolada ao fluxo das 

marés ou mesmo uma análise adstrita ao caminhar contra a correnteza..  

Relembrando as palavras de Moraes e Galiazzi (2011), baseada na hermenêutica, a 

análise textual discursiva busca fornecer a compreensão a partir dos sentidos mais próximos e 

simples dos fenômenos que pesquisa. No entanto, ao mesmo tempo, assume o desafio de 

produzir os sentidos mais distantes, complexos e aprofundados com objetivo de promover 

uma constante reconstrução dos significados bem como dos próprios discursos que são 

objetos de investigação. 
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Para tanto, sinteticamente, propõem que em um primeiro momento seja realizada uma 

unitarização dos momentos textuais significantes à pesquisa, seguida de uma categorização 

dos trechos anteriormente segregados para que, ao final, seja construída uma estrutura básica 

a partir da inter-relação das categorias formuladas. Com estes três movimentos é possível 

fechar o ciclo metodológico proposto por Moraes e Galiazzi (2011). A partir daí resta somente 

pensar esta estrutura cíclica desde uma perspectiva auto-organizada, que é justamente o quarto 

e último foco de análise destacado pelos autores. 

Nesse sentido, a título de unitarização se optou por segregar os momentos textuais que 

fizessem alguma menção expressa no corpo da decisão estudada aos termos “controle de 

convencionalidade” ou apenas “convencionalidade”. Foi justamente a partir da análise destas 

expressões assim como das constantes em seu “entorno” que as categorias começaram a surgir 

de forma natural. 

Até porque, conforme também já ressaltado no capítulo portal, pelo perfil 

metodológico pensado para a presente pesquisa, a opção foi pela categorização à posteriori, 

ou seja, para que as categorias fossem surgindo ao longo das análises e não fossem 

previamente construídas e, assim, fechadas ao novo. 

E não foram poucas as categorias que brotaram da análise dos trechos segregados das 

decisões: (1) controle de convencionalidade em matéria trabalhista; (2) controle de 

convencionalidade em matéria criminal; (3) controle de convencionalidade em matéria de 

família; (4) controle de convencionalidade em matéria cível; (5) controle de 

convencionalidade em matéria eleitoral; (6) controle de convencionalidade e o critério 

temporal; (7) controle de convencionalidade e a pessoa que o suscita; (8) controle de 

convencionalidade e sua fundamentação. 

Com intuito de trazer uma melhor performance metodológica ao presente estudo e de 

congregar as categorias que são de alguma forma convergentes, se optou por trabalhar em seis 

momentos diferentes. Em um primeiro momento com a utilização do controle de 

convencionalidade em matérias trabalhistas; em um segundo momento, em razão de todas as 

afinidades encontradas entre os julgados analisados, com o controle de convencionalidade nas 

matérias criminal, cível e de família em conjunto; já em um terceiro momento com a 

utilização do controle de convencionalidade especificamente em casos que envolvam a 

matéria eleitoral; na sequencia com o controle de convencionalidade e os critérios de tempo; 

em seguida com o controle de convencionalidade e a pessoa que o suscita; por fim, se 
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escolheu trabalhar com as formas utilizadas para sustentação desta modalidade de controle da 

produção e aplicação legislativa nacional.  

 

3.2. A utilização do controle de convencionalidade em matéria trabalhista: analisando os 

julgados 

 

 A primeira categoria a ser observada no presente estudo é a que trata da aplicação do 

controle de convencionalidade pelo Tribunal trabalhista atuante na região sul do Brasil, 

denominada de “controle de convencionalidade em matéria trabalhista”.  

E no que tange a utilização do controle de convencionalidade no âmbito do Tribunal 

trabalhista o primeiro aspecto digno de nota é o elevado número de decisões envolvendo a 

temática. Foram mais de trinta no espaço de tempo analisado. Como elevado, entretanto, 

obviamente se entenda em relação aos demais âmbitos da justiça nacional, uma vez que, trinta 

decisões não representam absolutamente nada dentro de um universo de reclamações 

trabalhistas que provavelmente já esteja próximo, em quantidade de ações em trâmite, das sete 

casas decimais na região sul do Brasil. 

 Este aspecto é digno de nota porque o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 

o segundo colocado dentre os Tribunais da região sul do Brasil em quantidade de julgados 

utilizando o controle de convencionalidade, não atingiu sequer a marca de quinze julgados. 

Ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região apresenta um escore mais de cem por 

cento superior ao segundo colocado.  

 E todo este engajamento no âmbito trabalhista pode estar relacionado com a histórica e 

contundente atuação da Organização Internacional do Trabalho – OIT
16

. Considerável parcela 

dos julgados trabalhistas analisados faz referência expressa às Convenções 148 e 155 da 

Organização Internacional do Trabalho que tratam, especialmente, da proteção dos 

trabalhadores contra riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ruído e vibrações no 

ambiente de trabalho e da segurança e saúde dos trabalhadores e do meio ambiente de 

trabalho, respectivamente. 

 E atualmente não se pode olvidar que a Organização Internacional do Trabalho vem 

ocupando papel de destaque no cenário laboral mundial. Inobstante algumas críticas em razão 
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 A Organização Internacional do Trabalho – OIT surgiu em 1919 como parte do Tratado de 

Versalhes que colou fim à Primeira Guerra Mundial. Foi fundada com a convicção de que a paz 

universal e permanente somente pode estar baseada na justiça social. É, portanto, para isso que 

trabalha.  
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de seu perfil possuir traços neoliberais, é a única das agências do Sistema das Nações Unidas 

a possuir uma estrutura tripartite formada com a “participação de trabalhadores, empresários e 

a representação estatal” (COSTA, 2015, p. 185). Isso significa dizer que, por representar os 

interesses mais díspares em uma relação de trabalho, é uma das agências com maior 

legitimidade no cenário mundial, senão a maior. Justamente por isso, acaba servindo de 

fundamento de reclamação, de defesa ou mesmo de utilização de ofício por parte do Poder 

Judiciário. Afinal, quanto maior o leque de possibilidades, maior a utilização.  

 Todavia, ainda que o número de julgados na seara trabalhista tenha sido bem superior 

às demais justiças, os acórdãos analisados apresentaram um cunho repetitivo com 

pouquíssimas variações. De um total de trinta e uma decisões observadas, duas trataram a 

respeito da responsabilidade subsidiária nos casos de terceirização da mão-de-obra laboral e 

vinte e nove acerca da possibilidade de cumulação dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade.  

Nada diferente disso, sendo os distintos momentos e recursos processuais as únicas 

variações encontradas: ora foi utilizado o recurso ordinário, ora os embargos de declaração, 

ora a ação rescisória.  

No primeiro caso, que trata da responsabilidade subsidiária nos casos de terceirização, 

o controle de convencionalidade não foi fundamento direto para a decisão proferida pelo 

tribunal, ou seja, não foi exclusivamente por causa do controle de convencionalidade que o 

Tribunal tomou determinada decisão. Nos dois casos o Tribunal manteve a sentença que 

reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamada pelos créditos reconhecidos ao 

reclamante. E o controle de convencionalidade apareceu tão somente através de um 

precedente que fundamentou a sentença que agora veio a ser mantida pelo Tribunal. O 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, neste caso, portanto, não fundamentou sua 

decisão no controle de convencionalidade tampouco o mencionou. 

No segundo caso, ao seu tempo, que trata do recebimento cumulativo pelo trabalhador 

dos adicionais de insalubridade e periculosidade, a situação é um pouco diferente. A ratio 

decidendi
17

 teve como pressuposto o controle de convencionalidade, ainda que tenha sido 

apenas através de mera citação de precedente proveniente do Tribunal Superior do Trabalho. 

Melhor compreendendo o caso. 

A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT em seu Art. 193 §2º estabelece que o 

empregado poderia optar pelo adicional que porventura lhe fosse devido, isto é, poderia 
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 Expressão latina que remete aos fundamentos jurídicos que sustentam determinada decisão. 
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escolher o adicional que melhor lhe conviesse em determinado momento da vida laboral, seja 

o de insalubridade, seja o de periculosidade, por exemplo. Se o trabalhador deveria escolher, 

consequentemente, não poderia cumular o recebimento dos adicionais. Era e ainda é este o 

entendimento de muitos desembargadores trabalhistas da justiça gaúcha. 

As convenções da Organização Internacional do Trabalho n. 148 e 155, no entanto, 

inovaram nesta temática. A 148 consagrou a necessidade de renovação constante da legislação 

sobre as condições nocivas de trabalho. A 155 determinou, sinteticamente, que sejam sempre 

levados em consideração os perigos para a saúde decorrentes da exposição simultânea a 

diversos tipos de substâncias ou agentes. Afinal, se tratam de adicionais pensados para 

situação de trabalho penoso diferente. Na insalubridade o bem jurídico tutelado é a saúde do 

trabalhador, em atenção às condições nocivas constantes no meio ambiente de trabalho, já na 

periculosidade o bem jurídico tutelado é a própria vida deste trabalhador, uma vez que traduz 

situação de perigo que poderia ceifar a vida do empregado. 

Sem dúvida normas incompatíveis que precisam ser racionalizadas em prol da pessoa 

humana. 

Com tudo isso, em atenção à teoria do controle de convencionalidade ora estudada, 

nada mais lógico do que o afastamento da norma prevista no §2º do Art. 193 da Consolidação 

das Leis do Trabalho em prol do que estabelecem as convenções da Organização 

Internacional do Trabalho.  

Exatamente o que foi feito pelo Tribunal em boa parte dos casos analisados. É verdade 

que nenhuma decisão desenvolveu tal raciocínio com uma grande clareza de detalhes, mas 

fundamentou seu posicionamento argumentando que se tratam de adicionais pensados para 

realidades fáticas diferentes que podem ou não coexistir, e, por via de consequência, ser 

cumuláveis ou não, bem como também fundamentou entendimento juntando à decisão 

precedente do Tribunal Superior do Trabalho neste mesmíssimo sentido. Isso significa dizer 

que aqui o controle de convencionalidade fez diferença e foi fator determinante para 

cumulação dos adicionais mencionados. Sem sua utilização o trabalhador não poderia receber 

os dois adicionais de forma cumulada. 

Importante ressaltar nesse sentido que todas as vinte e nove decisões e votos que 

trataram da temática da cumulação de adicionais citaram e também fundamentaram seu voto 

em um precedente do Tribunal Superior do Trabalho, especialmente o Recurso de Revista 

107272.2011.5.02.0384, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que foi 
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publicado em outubro de 2014. Não escreveram, efetivamente, nenhuma linha ou 

desenvolveram qualquer raciocínio em prol do controle de convencionalidade. 

Isso demonstra que, ao mesmo tempo em que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região possui uma compreensão e uma atuação em nome de uma ordem internacional de 

proteção aos direitos humanos, jamais promoveu qualquer debate neste sentido. Todas suas 

decisões são meras reproduções de discussões realizadas no âmbito do Tribunal Superior. O 

que demonstra também que cada vez mais o direito brasileiro vai esquecendo sua tradição de 

Civil Law
18

. 

 Um último aspecto relativo ao controle de convencionalidade no âmbito laboral que 

tem relevância para o presente estudo diz respeito à adesão dos desembargadores que 

integram a mesma turma à ordem internacional de proteção aos direitos humanos. Muito 

embora o número de decisões envolvendo a teoria em estudo tenha sido significativo na 

justiça do trabalho, em boa parte das decisões houve voto de divergência por parte de algum 

Desembargador. 

 Na Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por exemplo, a 

Senhora Desembargadora Maria Madalena Telesca em considerável quantidade de votos 

divergiu dos demais colegas de Turma, que na maior parte do período estudado eram os 

Desembargadores Senhor Gilberto Souza dos Santos, Senhor Ricardo Caravalho Fraga e 

Senhor Claudio Antônio Cassou Barbosa. Entendia a Senhora Maria Madalena Telesca não 

ser possível a cumulação entre os adicionais de periculosidade e insalubridade. Tanto assim 

que em muitos casos constava no acórdão que a cumulação entre os adicionais seria 

autorizada pela maioria da Turma mas ficava ressalvado o respeitável entendimento da 

referida Desembargadora. 

 Na sequência dois trechos dos acórdãos analisados onde tal constatação pode ser 

verificada com clareza.  

 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 3ª Turma do Tribunal Regional 

do Trabalho da 4ª Região, por maioria de votos, vencida a Desa. Maria 

Madalena Telesca quanto ao acúmulo de adicionais, dar parcial provimento 

ao recurso do reclamante Juliano Grandine de Souza para autorizar o 

pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade de forma 

cumulada e condenar a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios 

no importe de 15% incidente sobre o valor bruto da condenação. Valor da 

                                                 
18

 Expressão Civil Law utilizada em oposição ao Comon Law. O primeiro remete à estrutura jurídica 

adotada pelo Brasil que tem a lei como principal fonte do Direito. O segundo, por sua vez, tem a 

jurisprudência como principal fonte do Direito e é notoriamente mais utilizado em países de origem 

anglo-saxônica como os Estados Unidos e a Inglaterra.  
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condenação inalterado para os fins legais (BRASIL, TRT4 RO n. 0020357-

30.2013.5.04.0221, 2015, P. 1).  

 

Ressalvado o entendimento da Desª Maria Madalena Telesca, que mantém o 

juízo de improcedência do pedido por concluir ser incabível a cumulação dos 

adicionais, já que ao empregado cumpre optar por aquele que lhe for mais 

benéfico, a Turma, em sua atual composição, reconhece o direito vindicado 

(BRASIL, TRT4 RO n. 0001603-55.2012.5.04.0001, 2015, P.18). 

 

 Se pode concluir com isso que, mesmo no Tribunal que se mostrou mais engajado no 

panorama internacional de proteção à dignidade humana, ainda se está muito longe de 

consolidar unanimidades a respeito da aplicação do controle de convencionalidade ao caso 

concreto pelos juízos de segundo grau de jurisdição. Enfim, embora importantes espaços 

tenham sido abertos, ainda restam muitas objeções para serem vencidas.  

 

3.3. O emprego da teoria do controle de convencionalidade em matéria criminal, cível e 

de família 

 

 Estas três categorias – controle de convencionalidade em matéria criminal, controle de 

convencionalidade em matéria cível e controle de convencionalidade em matéria de família - 

serão analisadas em conjunto basicamente porque apresentam um elemento em comum muito 

relevante, qual seja: o direito fundamental à liberdade de ir e vir. Seja nos julgados criminais, 

seja nos cíveis, seja nos de família, a prisão se apresentou como elo de ligação entre estas três 

órbitas em dezesseis dos dezessete casos analisados. 

 E estas três categorias englobam decisões provenientes do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sendo três julgados do 

Estado do Paraná e quatorze de Santa Catarina.   

 Ainda que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná apresente um número bastante 

reduzido de decisões tratando da temática em apreço, duas de suas fundamentações estão 

seguramente entre as mais relevantes da região sul do Brasil, especialmente pela saliente 

referencia à doutrina nacional e internacional a respeito do controle de convencionalidade 

bem como aos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Referências 

ímpares, sem dúvida, ainda mais em tempos de mercantilização da justiça e do direito.  

 O primeiro dos três casos analisados na Justiça Estadual do Paraná se situa no âmbito 

cível e trata de um habeas corpus impetrado em face de decisão que determinou a prisão civil 

do depositário infiel.  
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O caso, no entanto, não traz grandes contribuições ao presente estudo vez que, ante o 

reconhecimento de incompetência do juízo prolator da decisão para analisar o caso em 

comento, não foi o controle de convencionalidade o protagonista do julgado. Apareceu apenas 

ao fundo através de uma ressalva feita pelo julgador de que a prisão civil do depositário infiel 

tem sido combatida por força do Art. 7º, alínea 7, do Pacto de San José da Costa Rica, norma 

de caráter supralegal em atenção ao seu caráter humanístico. Ou seja, mesmo que o 

magistrado prolator da decisão tenha vislumbrado solidez na tese apresentada pela defesa no 

habeas corpus, por ser incompetente para analisar o caso, não pôde chegar ao mérito da 

decisão. 

Já os outros dois casos, conforme anteriormente mencionado, são muito ricos para a 

consolidação do controle de convencionalidade. Como se tratam de decisões idênticas, serão 

analisadas em conjunto daqui para frente.  

Em suas primeiras linhas já foi salientado que, apesar de o Art. 306, caput e § 1º do 

Código de Processo Penal ser compatível com o Art. 5º, LXII da Constituição Federal 

Brasileira, vai de encontro à garantia prevista no Art. 7º, item 5, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos quando prevê que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida 

pessoalmente à presença de um juiz. Pessoalmente, por meio de uma audiência de custódia, 

não através de simples documento. 

 

Superada essas questões, ressalte-se que assiste razão ao impetrante, quando 

alega que apesar do art. 306, caput e §1º do CPP atender ao art. 5º, LXII, da 

CF, não satisfaz a garantia prevista no art. 7º, item 5, do Pacto de San José 

da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos), que determina 

que toda preso seja conduzido à presença de um juiz, o que nada mais é do 

que a determinação para que seja realizada uma “audiência de custódia” 

(BRASIL, TJPR, HC n. 1.388.226-7, 2015, P. 7). 

 

Ainda que neste específico ponto não tenha o desembargador tratado expressamente 

do controle de convencionalidade, de forma implícita o concretizou com o afastamento da 

legislação nacional em prol de uma ordem jurídica maior. Ou, ainda que a legislação 

infraconstitucional estivesse indo ao encontro do texto constitucional – maior expressão 

legislativa de um povo -, não estava totalmente adequada aos standars mínimos 

internacionalmente estabelecidos. E tal ressalva construída já no início do julgado, de 

antemão, demonstra toda uma preocupação internacional e humanística por parte do julgador 

da ação em comento. 
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 Em seguida, reconheceu que para seja oferecido à pessoa humana a maior gama de 

direitos fundamentais possível é primordial que se olhe tanto para o ordenamento jurídico 

constitucional como para o convencional e, a partir daí, se trabalhe desde a perspectiva do 

controle de constitucionalidade e do controle de convencionalidade, de forma concomitante, 

atuando um nas lacunas deixadas pelo outro, de forma a interlaçar as duas órbitas de proteção 

à pessoa humana.     

 E o reconhecimento desta aplicação simultânea das duas formas de controle apareceu 

de forma expressa no julgado, em uma prévia introdução ao controle de convencionalidade 

realizada pelo Desembargador relator antes de adentrar na análise do caso concreto 

propriamente dito. 

 De se destacar neste ponto também o quanto é complexo para um julgador se valer do 

controle de convencionalidade no momento de decidir. Por se tratar de uma forma de 

visualização do ordenamento jurídico que não está dentro das leituras e roupagens 

tradicionais, para dar legitimidade ao seu julgado, o magistrado precisa construir uma 

fundamentação muito mais consistente do que se não o utilizasse. No caso em apreço, o 

Desembargador foi obrigado a fazer uma prévia introdução ao controle de convencionalidade 

antes de adentrar na questão de fundo. E nestes tempos de massificação das demandas e de 

superlotação do Poder Judiciário, a disposição de tempo de um Desembargador para construir 

uma fundamentação mais consistente e que requeira um prévio aprofundamento teórico 

praticamente não existe. 

 Um terceiro aspecto merecedor de nota é que a decisão analisada também ponderou a 

respeito da posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos dentro do 

ordenamento jurídico nacional. Aduziu que, inobstante ao status hierárquico a eles atribuídos 

– supralegal, constitucional ou emenda constitucional, inegavelmente ocupam posição 

privilegiada em relação à legislação ordinária, o que acaba levando o aplicador à sua 

apreciação obrigatória. 

 

Com efeito, mesmo com a controvérsia a respeito da posição hierárquica dos 

tratados internacionais de direitos humanos, e independentemente da solução 

que se tenha dado ao status dos tratados – supralegal, constitucional ou 

emenda constitucional – não se questiona que eles integram o ordenamento 

jurídico brasileiro em hierarquia privilegiada, remetendo o interprete à sua 

análise obrigatória. (PIOVESAN, 2012, pág. 115 e ss.; MAZZUOLI, 2010, 

pág.762 e ss.) (BRASIL, TJPR, HC n. 1.388.226-7, 2015, P. 10). 
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 E no julgado o raciocínio se desenvolve para ponderar também acerca da 

obrigatoriedade da utilização desta forma de controle. Afirma que mesmo que a Constituição 

brasileira silencie quanto a obrigatoriedade de efetivação do controle de convencionalidade, o 

magistrado, como representante do Poder Judiciário no caso, tem a necessidade de conhecer e 

dar efetividade à proteção internacional mediante utilização do controle de 

convencionalidade, não podendo, inclusive, se furtar de realizá-lo. 

 

Neste sentido, em que pese a Constituição brasileira silencie sobre a 

obrigatoriedade deste controle, (PIOVESAN, 2012, PÁG. 149), o juiz, que 

se destaca neste contexto, como representante do poder Judiciário, tem a 

obrigação de não só conhecer a proteção internacional, mas aplica-lo 

mediante controle de convencionalidade difuso, não podendo se furtar de 

realiza-lo (BRASIL, TJPR, HC n. 1.388.226-7, 2015, P. 11). 

 

 Avança ainda mais aduzindo que muito embora a efetividade da proteção internacional 

esteja consubstanciada em mecanismos que possibilitem a responsabilidade internacional do 

Estado por violações aos direitos humanos, esta busca pela efetividade acaba recaindo 

sobremaneira no controle de convencionalidade e, por via de consequência, no próprio Poder 

Judiciário. Até por isso que, conforme mencionado outrora, pode tal poder ser 

responsabilizado para além da responsabilidade do próprio Estado.  

 Quer o julgado com isso dizer que existe uma obrigação em face do Poder Judiciário 

de utilização do controle de convencionalidade que está diretamente vinculada a uma sanção 

pela sua não utilização. Isto é, o juiz está obrigado a fazer valer os instrumentos internacionais 

sob pena de responsabilização internacional do próprio Poder Judiciário.  

Ao final, após importante fundamentação, os desembargadores conheceram o writ e 

concederam a ordem de habeas corpus com intuito de cassar a decisão que decretou a prisão 

preventiva do paciente, determinando ao Juízo de primeiro grau que, em 24 (vinte e quatro) 

horas, realize a audiência de custódia prevista no Art. 7º, item 5, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos.  

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua vez, traz decisões abordando o 

controle de convencionalidade na seara do direito de família, do direito penal e do direito 

civil, mesmo que suas decisões, na maioria dos casos, igualmente façam referência ao direito 

fundamental de ir e vir. 

No âmbito do direito de família foram localizadas 12 (doze) idênticas decisões 

tratando do controle de convencionalidade nos casos de prisão civil do devedor de alimentos. 

Assim como no âmbito laboral, um número expressivo de julgados utilizando a teoria do 
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controle de convencionalidade em uma mesma situação por meio de mecanismos processuais 

distintos: habeas corpus e agravo de instrumento.  

Em tais decisões o julgador promove uma introdução necessária antes de adentrar no 

mérito da contenta. Isso se deve muito ao conteúdo do direito vindicado e sua repercussão na 

ordem internacional de proteção aos direitos humanos. 

Diz o desembargador em seu voto que, ao contrário da prisão civil do depositário 

infiel, a questão do devedor de alimentos não teve sua constitucionalidade analisada pelo 

Supremo Tribunal Federal, nem mesmo em sede de controle de convencionalidade. Afirma, 

no mesmo sentido, que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ao tratar dos casos de 

prisão civil, excepciona expressamente tão somente a admissibilidade da prisão civil por 

dívida alimentar. Isto é, aduziu que não existem óbices no ordenamento jurídico nacional para 

a prisão civil do devedor de alimentos, seja no âmbito constitucional, convencional ou mesmo 

legal. 

 

Nesse prisma, embora não seja desconhecida corrente a sustentar o fim da 

prisão civil por dívida alimentar, bem se vê que o meio coercitivo 

excepcional ainda tem sua constitucionalidade, convencionalidade e 

legalidade assentadas no ordenamento jurídico atual (BRASIL, TJSC, HC n. 

2014.076895-4, 2014, P. 7).  

 

O interessante nisso tudo é que em sua fundamentação tomou o cuidado de averiguar a 

legislação alienígena acerca da temática e pensar o ordenamento jurídico a partir das duas 

lógicas: nacional e internacional.  

Além disso, expressamente considerou a possibilidade de já ter ou não havido atuação 

do controle de convencionalidade nestes casos de prisão civil de devedor de alimentos. O que 

leva a crer que se existissem precedentes neste sentido poderia alterar seu entendimento a 

respeito da temática. 

Não se trata de julgado com extensa fundamentação mas já reporta alguma consciência 

em relação à legislação humanística internacional. Especialmente por serem 12 (doze) 

decisões em um mesmo sentido. 

 O outro caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que 

igualmente trata do direito fundamental à liberdade de ir e vir, gira em torno do delito de 

desacato e de sua inconvencionalidade.  

A tese de defesa que efetivamente importa ao presente estudo é no sentido de que, 

embora formalmente vigente, a tipificação da conduta constante no Art. 331 do Código Penal 
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não dialogaria com a Convenção Americana de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil, 

quando esta prevê a liberdade de pensamento e expressão.  

O Poder Judiciário diante do caso, no entanto, não se manifestou a respeito da 

convencionalidade do mencionado artigo. Se ateve, tão somente, ao mérito da questão 

afirmando que o crime de desacato não fere o direito fundamental da liberdade de expressão, 

uma vez que esta não poderia se confundir com uma afronta ou falta de respeito direcionadas 

ao funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Relegou para segundo plano, 

portanto, o controle de convencionalidade. 

Já o último caso abordado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina é 

também de natureza cível. É, entretanto, o único que não está ligado às demais decisões pelo 

elo do direito fundamental à liberdade de ir e vir. Se trata, basicamente, de caso de supressão 

de grau de jurisdição no momento em que foi reconhecida a prescrição intercorrente suscitada 

apenas em grau de recurso inominado. Ou seja, o segundo grau de jurisdição julgou temática 

que nunca passou pelo primeiro grau. 

Sustentou o julgador no caso que a conduta processual foi de encontro ao comando 

emanado pela já ratificada Convenção Americana de Direitos Humanos: direito de recorrer de 

sentença para juiz superior. 

A partir daí, afirmou que o reconhecimento da prescrição intercorrente em único grau 

de jurisdição não poderia perseverar uma vez que não passaria pelo filtro do controle de 

convencionalidade. Isso porque os tratados internacionais de direitos humanos em vigor no 

Brasil são também paradigmas de controle da produção normativa e judicial nacional. 

Foi voto vencido, mas consignou seu alinhamento à ordem internacional de proteção 

aos direitos humanos.  

Com isso, por todo o exporto nesta seção, se pode concluir que, muito embora o 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tenha se manifestado em um número muito menor de 

situações, sem dúvida apresenta as mais aprofundadas discussões a respeito do controle de 

convencionalidade. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao seu tempo, 

apresenta um número de julgados muito maior mas que nem sempre demonstra uma 

preocupação com a ordem internacional de proteção aos direitos humanos tão acentuada. 
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3.4. A esfera eleitoral e o controle de convencionalidade 

 

 Ao contrário do que ocorreu nos Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, o controle 

de convencionalidade apareceu de forma tão surpreendente e considerável dentro da justiça 

eleitoral no Estado de Santa Catarina, com 9 (nove) julgados, que chegou a ganhar categoria 

própria no presente estudo: “controle de convencionalidade em matéria eleitoral”.  

 E o referido Tribunal não surpreendeu apenas com o número de julgados, mas também 

com a qualidade e criatividade com que utilizou o controle de convencionalidade.  Tendo em 

conta o número de julgados e sua proporcionalidade, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa 

Catarina foi o órgão jurisdicional sul brasileiro que proferiu decisões envolvendo o controle 

de convencionalidade dentro das mais diversas temáticas.  

Essa diversidade de temas merece bastante destaque porque os demais Tribunais que 

apresentam números relativamente elevados de decisões utilizando a teoria do controle de 

convencionalidade normalmente a utilizam da mesma forma em vários casos idênticos. Isso 

fica muito claro no caso anteriormente estudado do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região quando o controle de convencionalidade foi utilizado em vinte e nove casos de 

cumulação entre os adicionais de periculosidade e insalubridade de um total de trinta e um 

julgamentos. Ou seja, nada mais aconteceu do que a utilização repetida do controle de 

convencionalidade em situações idênticas.  

E as aplicações do controle de convencionalidade neste Tribunal giraram em torno dos 

seguintes temas: (1) ausência de oitiva do recorrente e das suas testemunhas; (2) 

obrigatoriedade da agremiação partidária participar de duas eleições gerais consecutivas para 

acesso ao rádio e à televisão; (3) obrigatoriedade de eleger representantes em no mínimo 

cinco Estados, obtendo um por centos dos votos apurados no País, não computados os brancos 

e os nulos; (4) inelegibilidade ocasionada por condenação em processo administrativo; (5) 

restrição indevida de direitos políticos, no caso o direito de ser votado. 

O que demonstra claramente ao menos cinco formas distintas de utilização do controle 

de convencionalidade dentro de um universo de nove decisões.  

Em dois casos muito bem lançados o magistrado prolator da decisão, inclusive, 

expressamente declarou a inconvencionalidade incidental de determinado dispositivo da Lei 

Eleitoral. Foi o caso do Art. 57, I, "a", da Lei n. 9.096/1995. Neste, segundo o entendimento 

então adotado pelo Tribunal, eleger representantes em no mínimo cinco Estados, obtendo um 

por cento dos votos apurados no País, não computados os votos brancos e nulos, feriria a 
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interpretação dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos aos direitos fundamentais 

de natureza política. 

Diante do exposto, a exigência (art. 57, I, "a", da Lei n. 9.096/1995 (eleger 

representantes em no mínimo cinco Estados, obtendo um por centos dos 

votos apurados no País, não computados os brancos e os nulos)) fere a 

interpretação dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos aos 

direitos políticos, sendo desproporcional, razão pela qual declaro a 

inconvencionalidade incidental do art. 57, I, "a", da Lei n. 9.096/1995, para 

deferir o pedido do Requerente (BRASIL, TRESC, AR n. 219-

84.2013.6.24.0000, 2014, P. 22). 

 

É imperioso destacar, entretanto, que nem sempre uma aplicação variada e vultuosa 

significa uma aplicação eficiente. Se faz esta ressalva porque, inobstante a esta ampla 

utilização do controle de convencionalidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Santa Catarina, em alguns casos, houve uma aplicação do controle da produção legislativa e 

judicial de forma retrógrada. Ou seja, de forma dissonante ao que se vem trabalhando desde o 

ano de 2005 no âmbito da jurisprudência da Corte em prol da consolidação de standards 

mínimos de proteção à pessoa humana. 

Como exemplo pode ser citado um dos casos analisados em que o Tribunal em 

comento entendeu que quando o Supremo Tribunal Federal já tiver se manifestado em 

controle concentrado de constitucionalidade a respeito de determinada lei ou ato normativo 

deveria ficar impossibilitado o controle de convencionalidade na via difusa. O que, em outras 

palavras, significa dizer que para o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina um controle 

de constitucionalidade realizado pela Suprema Corte na modalidade concentrado poderia vir a 

fazer as vezes do de convencionalidade difuso. Isso como se tivessem a mesma função.  

 

A questão foi enfrentada por este Tribunal, ocasião em que, por maioria, — 

vencido unicamente o Juiz Marcelo Ramos Peregrino Ferreira — decidiu 

que o "controle de convencionalidade não pode se feito na via difusa quando 

o dispositivo legal supostamente ofensivo ao tratado ou convenção já foi 

chancelado como constitucional pelo STF na via direta" [Ac. n. 29.104, de 

10.3.2014, Rei. Juiz Ivorí Luis da Silva Scheffer] (BRASIL, TRESC, RC n. 

483-67.2014.6.24.0000, 2014, P.5).  

 

Ora, como anteriormente alertado, se tratam se duas modalidades de repressão da 

produção legislativa e da atuação judicial distintas e que devem ser complementares uma da 

outra. Até porque, enquanto o parâmetro para uma é a Constituição Federal, para a outra são 

os tratados e convenções internacionalmente firmados pelo país. Não podem de forma 

alguma, portanto, se anularem.  
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Seguindo esta linha de raciocínio, se determinada legislação nacional for declarada 

inconstitucional, não necessariamente será também inconvencional. A análise, no caso 

concreto, precisa ser minuciosa.  

Além disso, ainda que tenha aparecido em julgados tratando de distintas temáticas 

dentro do direito eleitoral, o controle de convencionalidade não foi sempre acolhido e nem 

sempre foi visto somente com bons olhos pelo Tribunal.  Tanto assim que em 5 (cinco) dos 9 

(nove) casos analisados ficou estabelecido que não se estaria diante de caso de 

inconvencionalidade e, por isso, a preliminar deveria ser de plano afastada. 

Assim, embora o controle de convencionalidade tenha aparecido de forma bastante 

variada dentro dos julgados do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina 

dentro do lapso temporal pesquisado, nem sempre foi visto com bons olhos. Entretanto foi 

grande a contribuição destas decisões para a promoção de uma proteção dos direitos humanos 

integrada com a ordem internacional, uma vez que os debates por este Tribunal promovido 

foram muito aprofundados. Sem falar na expressa declaração de inconvencionalidade de 

dispositivo legal constante em dois julgados analisados. Constatação muito rara. 

 

3.5. O controle de convencionalidade na região sul do Brasil e seus aspectos temporais 

 

 Na análise da aplicação do controle de convencionalidade pelos Tribunais da região 

sul do Brasil um critério que ganha bastante relevância é o temporal, ou seja, o espaço de 

tempo em que as decisões que fazem referência à temática surgem no território pesquisado e o 

espaço de tempo em que a teoria se realiza de maneira mais frequente em cada Tribunal.  

E ganha destaque porque as decisões analisadas demonstram características bem 

próprias nesse sentido, especialmente, quanto a concentração da maior parte dos julgados nos 

últimos três anos estudados assim como quanto ao agrupamento dos acórdãos do mesmo 

Tribunal nos mesmos anos civis. Ademais, tal critério é de extrema relevância também para 

tentar encontrar uma significação a respeito da proliferação do controle de convencionalidade 

fora do âmbito acadêmico e dentro do judiciário brasileiro nos últimos tempos. 

 As particularidades temporais observadas foram tantas e tão surpreendentes que 

acabaram resultando em uma categoria própria e apartada das demais que recebeu a 

denominação de “controle de convencionalidade e o critério temporal”, a seguir mais 

esmiuçada. 
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 Antes de qualquer coisa, por se estar diante de uma análise temporal da teoria do 

controle de convencionalidade, é fundamental lembrar que este apareceu pela primeira vez de 

forma unânime e pacífica no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos no ano de 

2006 com o caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, ou seja, há aproximadamente dez 

anos. E em 2006 foi a primeira aparição dentro da Corte tão somente forma unânime e 

pacífica, porque há muito já vinha sendo utilizada em votos divergentes com posicionamentos 

mais isolados. Na Corte Europeia de Direitos Humanos, por sua vez, já vem sendo utilizado 

há várias décadas. 

 Já nos Tribunais da região sul do Brasil, a primeira decisão que abordou a temática foi 

no ano de 2009, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A decisão, entretanto, embora 

pioneira não foi propriamente fundamentada no controle de convencionalidade, apenas 

tangenciou a temática através da ressalva feita pelo desembargador no sentido de que a prisão 

civil do depositário infiel tem sido combatida em razão do Art. 7º, alínea 7 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. E fez apenas uma ressalva porque acolheu a preliminar de 

incompetência do juízo.  

 Mas ainda que o controle de convencionalidade tenha sido apenas um coadjuvante na 

decisão, foi sua primeira aparição no âmbito dos Tribunais do sul. Foi a primeira vez que a 

expressão “controle de convencionalidade” apareceu em um julgado nos Estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.  

 Sempre tendo em vista que no ano de 2006 a Corte Interamericana trazia à América 

sua primeira decisão a respeito do controle de convencionalidade sem quaisquer divergências, 

com uma posição consolidada. E no ano de 2009, três anos mais tarde, a região sul do Brasil 

apenas publicava seu primeiro julgado mencionado tão somente a expressão “controle de 

convencionalidade”. Sem dúvida, uma distância considerável.  

Decisão esta do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já mencionada em outro 

momento do presente estudo. 

 Importante salientar também que, dentre todas as decisões analisadas, apenas esta de 

2009 advinda do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não está temporalmente situada 

dentro dos quatro últimos anos estudados. Todas as demais cinquenta e seis foram proferidas 

nos anos de 2012, 2013, 2014 e, principalmente, 2015. A tabela 3 mostra a distribuição 

temporal dos julgados. 
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Tabela 3 - Distribuição temporal dos julgados. 

Ano de publicação do julgado: Nº de Julgados: 

2009 1 

2010 - 

2011 - 

2012 2 

2013 6 

2014 14 

2015 34 

 

Este aumento considerável na quantidade de julgados nos últimos quatro anos pode 

estar ligado ao progressivo aumento na popularização da teoria do controle de 

convencionalidade no âmbito do Poder Judiciário. Isso partindo da ideia de que o 

aparecimento dos primeiros precedentes tende a impulsionar decisões consonantes em casos 

semelhantes. No âmbito da justiça do trabalho, por exemplo, em razão de um já mencionado 

precedente do Tribunal Superior do Trabalho, o controle de convencionalidade começou a 

aparecer de forma bem mais assídua. Por outro lado este considerável aumento pode ter 

ocorrido também como decorrência da evolução dos próprios estudos acadêmicos na área, 

uma vez que, após a defesa de tese do professor Valério Mazzuoli na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul – UFRGS, no ano de 2008, as discussões nesse sentido foram bastante 

impulsionadas em território brasileiro. 

 Mas referida tabela ainda dá conta de outros dois fatores importantes. O primeiro deles 

é o de que nos anos de 2010 e 2011, assim como nos de 2005, 2006, 2007 e 2008, não houve 

qualquer decisão envolvendo o assunto aqui trabalhado, seja de forma direta, seja de forma 

indireta. O segundo fator bastante importante é o progressivo aumento no número de julgados 

tratando do controle de convencionalidade nos últimos quatro anos do lapso temporal 

analisado. De 2012 até 2015, anualmente, os números dobraram, sendo a maior elevação de 

2012 para 2013, que representou uma suba equivalente a 300%, e a menor de 2013 para 2014, 

que operou com um aumento de 233% no número de julgados. Isso significa dizer que mesmo 

nos anos de menor variação chegou a dobrar o número de decisões. 

 O ano de 2015, especificamente, concentrou 34 (trinta e quatro) das 57 (cinquenta e 

sete) decisões analisadas. Ou seja, aproximadamente 60% das decisões proferidas nos 
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Tribunais da região sul do país que trataram do controle de convencionalidade foram 

publicadas no ano de 2015. 

 E uma parcela considerável dessa explosão de julgados no ano de 2015 pode ser 

atribuída ao Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região, haja vista que contribuiu com 27 

(vinte e sete) acórdãos. Das 31 (trinta e uma) decisões que utilizam a expressão “controle de 

convencionalidade” no âmbito laboral, 27 (vinte e sete) foram proferidas ao longo do ano de 

2015. Isso denota que o controle de convencionalidade no ano de 2015 começou a galgar um 

importante espaço dentro da esfera trabalhista e que, se continuar nesta toada, pode se tornar 

uma realidade dentro dos próximos anos. 

 Já no ano de 2014, o segundo colocado em número de julgados, preponderaram 

decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina. Das 9 (nove) decisões 

estudadas nesta seara, 8 (oito) foram proferidas no ano de 2014. A explicação para a 

concentração de todos estes julgados no ano de 2014 pode estar relacionada com a realização 

das eleições presidenciais ocorridas à época.  

A única decisão do mencionado Tribunal que não foi proferida no ano de 2014, foi no 

de 2013. Provavelmente também fazendo referência ao pleito então vindouro, até porque 

muitos postulavam, com base na legislação internacional, a quebra de requisitos formais à 

candidatura e, consequentemente, a preservação de direitos políticos fundamentais.   

Enfim, em atenção à toda esta movimentação nos anos de 2012, 2013, 2014 e, 

mormente, 2015, não restam dúvidas de que os últimos quatro anos foram de grande 

relevância para o início de uma movimentação nacional em prol de um direito doméstico 

harmonizado com os preceitos mínimos estabelecidos internacionalmente.  

  

3.6. Ascensão do controle de convencionalidade no caso concreto: um controle suscitado 

de ofício ou provocado pelas partes? 

 

 Como na metodologia do presente trabalho se optou pela utilização de categorias a 

posteriori, ou seja, pela conformação das categorias após uma primeira análise textual, um 

aspecto que ganhou relevância ao longo das leituras foi a forma como o controle de 

convencionalidade surgiu dentro do feito, se suscitado pelas partes ou se lembrado de ofício 

pelo próprio julgador. 

 Isso do ponto de vista da teoria do controle de convencionalidade quer dizer muito, 

haja vista que, poderá auxiliar na compreensão do comprometimento do Poder Judiciário 
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atuante na região sul do Brasil com o controle de convencionalidade e com a ordem 

internacional de proteção aos direitos humanos. 

Isso porque, conforme mencionado outrora, no considerando 128 do caso dos 

Trabajadores Cesados del Congreso ficou estabelecido que o controle da produção e 

aplicação normativa de acordo com as diretrizes internacionais poderia ser suscitado pelas 

partes, mas também pode ser de ofício aplicado pelos julgadores. Isto é, mesmo as partes não 

suscitando a atuação do controle de convencionalidade, seria permitido ao magistrado de 

ofício utilizá-lo. Para isso, todavia, é fundamental uma consciência internacional. 

 Assim, por toda esta relevância, o surgimento do controle de convencionalidade nos 

autos das ações estudadas também ganhou categoria própria: “controle de convencionalidade 

e a pessoa que o suscita”.  

 Passando à análise da temática no caso concreto, foi possível localizar 24 (vinte e 

quatro) casos em que o controle de convencionalidade foi de plano utilizado pelo julgador e, 

curiosamente, outros 24 (vinte e quatro) em que o controle de convencionalidade foi suscitado 

pelas partes. Ou seja, uma perfeita igualdade quantitativa entre as decisões que o magistrado 

de ofício utilizou a teoria do controle de convencionalidade e as que possuíam pedido de 

consideração pelas partes envolvidas no litígio. 

 E somente formam 48 (quarenta e oito) decisões ao total porque nas demais se tratou 

do controle de convencionalidade apenas de forma tangencial, não sendo possível aferir se foi 

aplicado de oficio
19

 ou se foi alegado pela parte. 

 Como decorrência lógica, se pode pensar que as duas perspectivas caminham em 

conjunto, sem qualquer preponderância de uma sobre a outra. Ao mesmo tempo em que as 

partes suscitam a aplicação do controle de convencionalidade, o Poder Judiciário, percebendo 

a existência de situações incompatíveis com a ordem internacional, de plano aplica tal 

controle da produção e aplicação legislativa. 

 A partir desta divisão igualitária alguns aspectos sobressaem aos olhos.  

 O primeiro é o fato de que o Tribunal que proporcionalmente mais teve o controle de 

convencionalidade suscitado pelas partes foi o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa 

Catarina. Das 9 (nove) decisões proferidas no período estudado, 6 (seis) mostraram um 

controle de convencionalidade partindo das partes que integravam a lide, o que representa 

mais de 65% das decisões analisadas. Todavia, foi lá também que foram registrados os 

                                                 
19

 Aplicação de ofício por parte de um julgador significa que o mesmo tomou determinada providência 

por iniciativa e autoridade própria. Ou seja, ninguém solicitou a tomada de tal decisão.  
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maiores índices de indeferimento da aplicação do controle de convencionalidade. Ou seja, foi 

no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina que os desembargadores mais entenderam 

não se tratar de casos de inconvencionalidade.  

 No mesmo sentido, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – o Tribunal que 

possui o maior número de decisões utilizando a teoria aqui estudada: 31 – contabilizou apenas 

9 (nove) julgados em que o controle de convencionalidade foi de ofício aplicado pelos 

desembargadores. Nos demais acórdãos a teoria somente foi utilizada no caso porque as 

partes por ela rogaram. Isso significa que mais de 70% das decisões analisadas só utilizaram o 

controle de convencionalidade porque os litigantes suscitaram.  

 Outro aspecto digno de nota é que no domínio do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná os dois casos que efetivamente utilizam o controle de convencionalidade como ratio 

decidendi igualmente brotaram de alegações das partes. Dessa forma, se se dispensar a 

decisão que apenas tangenciou a temática do controle de convencionalidade, 100% das 

decisões que envolveram esta forma de repressão legislativa e judicial partiram das partes 

envolvidas no processo. 

 Isso ainda que nas duas decisões da Justiça Estadual Paranaense estivesse 

expressamente consubstanciada a obrigação de o juiz não só conhecer a proteção 

internacional mas também efetivamente colocá-la em prática através do controle de 

convencionalidade difuso, não podendo disso se furtar. Isso significa dizer que, mesmo que o 

poder judiciário tenha expressado sua anuência com o controle de convencionalidade, quem 

efetivamente impulsionou sua utilização foram as partes.  

Todavia é diametralmente oposta a situação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina. Em 13 (treze) das 14 (quatorze) decisões observadas o controle de 

convencionalidade foi utilizado de ofício pelo Tribunal. 

Se pode com isso dizer que, tanto na esfera da Justiça Eleitoral do Estado de Santa 

Catarina como na do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o Poder Judiciário, por si 

só, não parece estar muito envolvido com a lógica internacional de proteção aos direitos 

humanos. Em tese, se as partes envolvidas no processo não tivessem suscitado o controle de 

convencionalidade, muito provavelmente o Tribunal de ofício não o aplicaria ao caso 

concreto. 

O caso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná difere um pouco. Ainda que o 

controle de convencionalidade tenha aparecido em razão da atuação das partes, o magistrado 
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prolator da decisão ao menos sinalizou a vinculação do Poder Judiciário para com a ordem 

internacional de proteção aos direitos humanos. 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de outra banda, apresentou o outro extremo 

da realidade e, com isso, se mostrou o Tribunal mais consciente do ponto de vista 

internacional e humanístico. 

Por fim, é também importante ponderar que, além das duas decisões do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, outras duas expressamente mencionaram a obrigação dos juízes 

singulares ou colegiados de aplicar o controle de convencionalidade ainda que não haja 

qualquer provocação. Se tratam de duas decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Santa Catarina, cujo conteúdo mais pertinente de uma delas aparece na sequência.  

 

Observa-se que, ademais do dever de zelar pelo cumprimento da Convenção 

Americana de todos os entes, órgãos, servidores da Administração Pública, 

há ainda a obrigação de adoção da interpretação adotada pela Corte 

Interamericana sobre os dispositivos desse acordo internacional. [...] É 

imperativo, destarte, a realização do controle de convencionalidade pela 

jurisdição doméstica, tanto quanto ao conteúdo quanto à interpretação 

emprestada pela Corte Interamericana, com fundamento na abertura 

constitucional do art. 5º [...] E aos juizes no Brasil, em todas as instâncias, de 

igual forma, compete esse cotejo convencional, fortes na teoria da dupla 

compatibilidade material vertical (BRASIL, TRESC, RE n. 221-

54.2013.6.24.0000, 2014, P. 14).  

 

Enfim, mesmo com 10 (dez) anos da primeira decisão unânime e pacífica a respeito do 

controle de convencionalidade, se percebe que o panorama sul brasileiro ainda é muito 

complexo, ainda mais quando o assunto é o fomento da aplicação de tal controle, possuindo, 

ao mesmo tempo, Tribunais muito inseridos na ordem internacional e Tribunais 

completamente alienados. 

 

3.7. O controle de convencionalidade e sua fundamentação: doutrina, Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e Tribunais nacionais  

 

 Outro aspecto que ganhou relevância ao longo das leituras dos julgados foi a sua 

fundamentação. Muito embora determinadas decisões apenas passassem rapidamente pela 

temática em apreço, outras traziam reflexões mais complexas e, consequentemente, mais 

aprofundadas. Nesse sentido ganharam destaque as decisões que foram fundamentadas através 

da utilização da doutrina, outras por meio da citação de julgados dos tribunais nacionais e 

ainda outras através de precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  
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Justamente por isso ganharam a roupagem de categoria específica, sendo denominadas 

de “controle de convencionalidade e sua fundamentação”.  

Primeiramente, no que concerne às decisões que foram fundamentadas através da 

doutrina na área do direito internacional, é imperioso destacar que tão somente 6 (seis) 

decisões, dentro de um universo de 57 (cinquenta e sete) que abordaram o controle de 

convencionalidade, citaram algum autor que trabalha com o objeto de estudo. Isso significa 

dizer que o âmbito acadêmico, questionador e desbravador por excelência, esteve presente em 

apenas 6 (seis) decisões dos Tribunais da região sul do Brasil.  

O que, de certa forma, marca a histórica distância entre estes dois mundos, o da teoria 

e o da prática. 

Mas estas 6 (seis) decisões trouxeram doutrina abalizada para tratar do assunto, 

inclusive promovendo uma mescla entre autores brasileiros – o que trouxe um maior 

embasamento da teoria do controle de convencionalidade dentro do ordenamento jurídico 

nacional – com autores estrangeiros – o que possibilitou um olhar com uma maior bagagem a 

respeito do assunto, haja vista que o controle de convencionalidade se trata de temática 

enfrentada há bastante tempo na esfera da Corte Interamericana.  

As contribuições do professor Valério Mazzuoli, a grande referência do assunto no 

Brasil, apareceram expressamente em 5 (cinco) dos 6 (seis) julgados. Já as de Flavia 

Piovesan, nome de muito destaque quando o assunto é o direito internacional dos direitos 

humanos, apareceram expressamente em 3 (três) dos 6 (seis) julgados. Mesmo número de 

julgados em que apareceu, Nestor Pedro Sagués, professor argentino que talvez seja quem 

mais tenha estudado o controle de convencionalidade no âmbito da América Latina.  

O processualista Luiz Guilherme Marinoni foi citado em 2 (dois) julgados, enquanto o 

penalista Luiz Flávio Gomes recebeu 1 (uma) citação. Já o ex juiz da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, mestre e doutor em Direito Internacional e professor de Direito 

Internacional Público da Universidade de Brasília, Antônio Augusto Cançado Trindade foi 

lembrado em apenas 1 (um) julgado.   

Assim, muito embora as contribuições tenham vindo de importantes doutrinadores da 

área e de certa forma mostrem alguma preocupação dos magistrados em buscar atualização na 

doutrina pertinente ao caso, tendo em vista a totalidade das decisões que versam sobre a 

temática estudada, ainda são muito baixos os números de decisões que vão buscar na doutrina 

sua fundamentação. 
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Entretanto, ainda menores são os números quando se pensa em citação de precedentes 

internacionais, ou seja, de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dentre 

todas as decisões analisadas, apenas 5 (cinco) se valeram de casos já julgados pela Corte, 

sendo 2 (dois) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e 3 (três) do Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de Santa Catarina.  

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em dois idênticos precedentes, 

fundamentou seu voto com 5 (cinco) decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos: 

Caso Acosta Calderón Vs. Equador (Sentença de 24/06/2005); Caso Bayarri Vs. Argentina 

(Sentença de 30/10/2008);  Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez Vs. Equador (Sentença de 

21/11/2007); Caso Garcia Asto e Ramírez Rojas Vs. Perú (Sentença de 25/11/2005); Caso 

Palamara Iribarne Vs. Chile (Sentença de 22/11/2005). 

Já o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, ao fundamentar sua 

primeira decisão, utilizou os exemplos contidos nos seguintes casos: Almonacid Arellano e 

outros Vs. Governo de Chile; La Cantuta Vs. Peru; Boyce e outros Vs. Barbados; 

Trabalhadores do Congresso Vs. Peru. Na segunda decisão, por sua vez, fundamentou com o 

caso Yatama Vs. Nicarágua. Por fim a terceira foi motivada com o mesmo caso Yatama Vs. 

Nicarágua mas também com o caso Castañeda Gutman Vs. México. 

Enfim, todos são precedentes muito importantes para o direito internacional dos 

direitos humanos e para o próprio controle de convencionalidade. Possuem um potencial 

humanístico muito vasto e que precisa ser explorado para além das meras e raras citações. 

De outra banda, a citação de precedentes do Supremo Tribunal Federal a respeito da 

recepção e aplicação da legislação internacional é muito recorrente nos julgados analisados. 

Tanto assim que foram contabilizadas 45 (quarenta e cinco) decisões fazendo referência a 

precedentes do Supremo. Ou seja, números muito dissonantes dos encontrados quando se 

falava em citações doutrinárias ou de precedentes da Corte Interamericana. 

Isso leva a crer que os Tribunais que integram o Poder Judiciário atuante na região sul 

do Brasil talvez ainda desconheçam sua vinculação às decisões proferidas pelos organismos 

jurisdicionais internacionais, como é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Ao mesmo tempo, talvez também desconheçam que podem declarar a inconvencionalidade de 

determinada lei ou ato normativo desde os juízes de primeiro grau e de ofício. 

E como decorrência lógica, estes Tribunais ficam adstritos à forma como o Supremo 

Tribunal Federal enfrenta a questão. Isso como se existisse alguma vinculação hierárquica 

para o reconhecimento da inconvencionalidade, o que, por óbvio, não há.  
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CONCLUSÃO 

 

A análise do exposto possibilitou perceber que a teoria do controle de 

convencionalidade das leis é fundamental para a idealização de um ordenamento jurídico que 

esteja continuamente dialogando com a ordem internacional, no sentido de promover a 

contenção da produção legislativa interna que esteja em desacordo com os compromissos 

internacionalmente assumidos, bem como também no sentido de condicionar a atuação do 

judiciário nacional aos ditames convencionais. 

Se trata de uma sistemática de grande relevância quando se está abordando a proteção 

dos direitos humanos e fundamentais, haja vista a possibilidade de inserção de padrões 

humanitários mínimos estabelecidos no plano internacional como requisitos materiais para a 

produção legislativa e também como norte para a atuação jurisdicional. 

Suas maiores e mais importantes contribuições para a formação de um ius commune 

de base humanitária são basicamente três: facilitação do diálogo internacional através da 

atuação dos juízes singulares nacionais, implementação de uma tutela multinível e 

legitimação e imputação de responsabilidade internacional aos Estados violadores de direitos 

internacionalmente pactuados. 

Todavia, inobstante a isso, o Brasil não possui uma tradição internacionalista 

propriamente dita, mesmo para buscar uma maior proteção à pessoa humana. O Poder 

Judiciário atuante na região sul, especificamente, apresenta uma serie de particularidades e 

discrepâncias quando o assunto é a aplicação da legislação internacional através do controle 

de convencionalidade. 

No âmbito da Justiça Comum Estadual se percebeu, ao mesmo tempo, um Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná com apenas 3 (três) julgados envolvendo o controle de 

convencionalidade mas promovendo uma discussão muito ampla, um Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina com 14 (quatorze) decisões praticamente repetidas a respeito da 

temática e, por fim, um Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que não 

apresentou qualquer decisão. 

Na seara dos Tribunais Eleitorais, enquanto se evidenciou um Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de Santa Catarina com 9 (nove) decisões amplamente fundamentadas e de 

temáticas bastante distintas, os Tribunais Regionais Eleitorais do Rio Grande do Sul e do 

Paraná não apresentaram qualquer julgado envolvendo o controle de convencionalidade. 

Porém, ainda que tenha havido uma ampla fundamentação e uma vasta diversidade nos 
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acórdãos do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, é imperioso lembrar 

que em quase todos os casos estudados o controle de convencionalidade teve sua incidência 

afastada. 

Na área trabalhista, muito embora tenham sido localizadas 31 (trinta e uma) decisões 

dialogando com a lógica internacional, quase todas faziam referência à mesma situação fática 

de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade e em apenas 9 (nove) o 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região de ofício aplicou o controle de 

convencionalidade.  

No domínio da Justiça Comum Federal, entretanto, mesmo com toda a vocação 

humanitária conferida pelo ordenamento constitucional (Art.109 CF/88), não foi apresentado 

nenhum julgado envolvendo o controle de convencionalidade dentro do lapso temporal 

estudado. Já na esfera da Justiça Militar a situação não foi diferente. Como já era esperado, 

não foi verificado nenhum caso embasado na teoria do controle de convencionalidade. 

Conjugando tudo isso se chega à conclusão de que o Poder Judiciário atuante na região 

sul do Brasil: (1) somente agiu de ofício em menos da metade dos casos analisados; (2) ainda 

sustentou muita divergência dentro das turmas/câmaras dos Tribunais pelos quais o controle 

de convencionalidade passou; (3) indeferiu um número elevado de requerimentos de 

inconvencionalidade; (4) deu algumas interpretações equivocadas em relação aos 

fundamentos do controle de convencionalidade; (5) buscou pouco embasamento na doutrina 

internacionalista e na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos; (6) ficou 

muito adstrito ao posicionamento dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal; 

(7) apresentou pouquíssima variação nos julgadores prolatores das decisões; (8) apresentou 

uma quantidade ínfima de julgados em relação ao número de ações judiciais atualmente em 

trâmite na região; (9) tratou pela primeira vez acerca do controle de convencionalidade 

somente em 2009; (10) intensificou sua atuação internacionalista somente nos últimos quatro 

anos estudados. 

Portanto, durante o espaço de tempo estudado se pode dizer que o Poder Judiciário 

atuante na região sul do Brasil possuiu uma conduta muito reticente em relação ao controle de 

convencionalidade e, consequentemente, à ordem internacional de proteção aos direitos 

humanos. Diante da intensa manifestação da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do 

perfil constitucional brasileiro de proteção incondicional à pessoa humana, poderia ter havido 

uma atuação muito mais intensa por parte dos Tribunais sul brasileiros. 
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Todavia, em atenção ao progressivo e substancial aumento no número de julgados 

utilizando o controle de convencionalidade nos últimos quatro anos estudados, a expectativa é 

a de que a atuação do Poder Judiciário seja bastante intensificada nos próximos anos e 

finalmente se consiga dar passos largos em prol de uma maior consonância entre os 

compromissos internacionalmente assumidos pelo Brasil e o ordenamento jurídico-

constitucional pátrio. 
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CONVENCIONALIDADE DE OFICIO

14. CITOU PRONUNCIAMENTO DO STF 

SOBRE O CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE

15. DECISÃO 

PROFERIDA EM 

2015

16. DECISÃO 

PROFERIDA EM 2014

17. DECISÃO 

PROFERIDA EM 2013

18, DECISÃO 

PROFERIDA EM 2012

19. DECISÃO 

PROFERIDA EM 

2009

TJPR 1 - Habeas corpus - 

Necessidade de realização 

de audiência de custódia. 

Previsão na CADH e no 

PIDCP. Concedeu writ e 

relaxou Prisão.

TJSC 1 - Habeas Corpus 

Cível - Prisão Civil 

Devedor Alimentos

T R  E SC 1 - Recurso 

Eleitoral - Direito de ser 

ouvido no processo.

TJPR - 3: Habeas Corpus 

Cível - Depositário Infiél

TRT 1 - Recurso Ordinário. 

Cumulação Adicional de 

Isalubridade e 

Periculosidade.

TJSC 1  - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

TJPR 1 - DEFENSORIA TJPR 1 - MAZZUOLI e PIOVESAN

TJPR 1  - Segundo tratado deve haver 

audiência de custódia. Portanto prisão 

deve ser relaxada.

TJPR 3 TJPR 1 TJPR 1 -  MAIORIA TJPR - 1 TJPR  - 3 TJPR 1 TJSC - 5 TJSC - 8 TJSC - 12 TJPR 3

TJPR 2 - Habeas corpus - 

Necessidade de realização 

de audiência de custódia. 

Previsão na CADH e no 

PIDCP. Concedeu writ e 

relaxou prisão.

TJSC 2- Habeas Corpus 

Cível - Prisão Civil 

Devedor Alimentos

T R E SC 2 - Requerimento 

Eleitoral - Requisito de 

duas eleições 

consecutivas. 

Inconvencionalidade.

TJSC 4 - Recurso 

Inominado. Supressão de 

grau de jurisdição.

TRT 2 - Recurso Ordinário. 

Responsabilidade 

Solidária. 

TJSC 2  - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

TJPR 2 - DEFENSORIA TJPR 2 - MAZZUOLI e PIOVESAN

TJPR 2 - Segundo tratado deve haver 

audiência de custódia. Portanto prisão 

deve ser relaxada..

T R E SC 4 TJPR - 2 TJPR 2 - UNÂNIME TJPR - 2 TJSC -1 TJPR 2 TJSC - 6 TJSC - 9 TJSC - 13

TJSC 14 - Apelação 

Criminal  - Delito de 

Desacato não 

recepcionado 

convencionalmente.

TJSC 3- Habeas Corpus 

Cível - Prisão Civil 

Devedor Alimentos

T R E SC 3 - Agravo 

Regimental Eleitoral - 

Requisito de eleger 

representantes em no 

mínimo 5 Estados 

obtendo 1% dos votos 

apurados no país. 

Inconvencional.

TRT 3 - Recurso Ordinário. 

Cumulação Adicional de 

Insalubridade e 

Periculosidade. 

TJSC 3  - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

TJSC 14 - ADV 

PARTICULAR 

TJSC 4 - LUIZ FLAVIO GOMES e 

MAZZUOLI

TJSC 1 - Determinou que a prisão civil 

do devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TRT 2 T R E SC -1 TJSC 1 - UNÂNIME T R E SC - 2 TJ SC - 2 TJSC 1 TJSC -7 TJSC - 10

TJSC 5 - Agravo de 

Instrumento - Prisão civil 

devedor de alimentos

T R E SC 4 - Requerimento 

Eleitoral - Requisito de 

participar de duas 

eleições consecutivas.

TRT 4 - Embargos de 

Declaração. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TJSC 4 - Juiz indefere 

reconhecimento de 

prescrição intercorrente 

com base em tratado.

T R E SC 1 - ADV 

PARTICULAR

T R E SC - 1 - PIOVESAN, CANÇADO 

TRINDADE e SAGUES

TJSC 2- Determinou que a prisão civil do 

devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TRT 8 T R E  SC -2 TJSC 2 - UNÂNIME T R E SC - 3 TJ SC - 3 TJSC 2 T R E SC - 2 TJSC - 11

TJSC 6- Habeas Corpus 

Cível - Prisão Civil 

Devedor Alimentos

T R E SC 5 - Recurso 

Eleitoral - Direito do réu 

ser ouvido no processo.

TRT 5 - Recurso Ordinário. 

Cumulação Insalubridade 

e Periculosidade.

TJSC 5  - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

T R E SC 5  - ADV 

PARTICULAR

T R E SC - 2 - MAZZUOLI, MARINONI e 

SAGUES

TJSC 3- Determinou que a prisão civil do 

devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TRT 18 T R E  SC -3
TJSC -3 - 

UNÂNIME
TJSC - 4 TJSC 3 T R E SC - 3 T R E SC - 1

TJSC 7- Habeas Corpus 

Cível - Prisão Civil 

Devedor Alimentos

T R E SC 6 - Impugnação 

de Contas do Prefeito - 

Impossibilidade de 

processo administrativo 

gerar inelegibilidade em 

face do Pacto de San Jose 

Costa Rica. 

Inconvencionalidade.

TRT 6 - Recurso Ordinário. 

Cumulação Insalubridade 

e Periculosidade.

TJSC 6  - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

T R E SC 6 -  ADV 

PARTICULAR

T R E SC - 3 - MAZZUOLI, MARINONI e 

SAGUES

TJSC 4 -  Julgador indefere 

reconhecimento de prescrição 

intercorrente com base em tratado

TRT 19 TJSC 4 - MAIORIA TJSC - 5 TJSC 4 T R E SC - 4 TRT 29

TJSC 8- Habeas Corpus 

Cível - Prisão Civil 

Devedor Alimentos

T R E SC 7 - Pedido de 

Registro de Candidatura. 

Restrição indevida de 

direitos políticos 

fundamentais, no caso 

direito de ser votado.

TRT 7 - Embargos de 

Declaração. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TJSC 7  - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

T R E SC 7 - ADV 

PARTICULAR

TJSC 5- Determinou que a prisão civil do 

devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TRT 25 TJSC 5 - UNÂNIME TJSC - 6 TJSC 14 T R E SC - 5

TJSC 9- Habeas Corpus 

Cível - Prisão Civil 

Devedor Alimentos

T R E SC 8 - Pedido de 

Registro de Candidatura. 

Restrição indevida de 

direitos políticos 

fundamentais, no caso 

direito de ser votado.

TRT 8 - Ação Rescisória. 

Cumulação Insalubridade 

e Periculosidade.

TJSC 8 - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

T R E SC 8 - ADV 

PARTICULAR

TJSC 6- Determinou que a prisão civil do 

devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TRT 29 TJSC 6 - UNÂNIME TJSC - 7 TRT 2 T R E SC - 6

TJSC 10 - Agravo de 

Instrumento - Prisão civil 

devedor de alimentos

T R E SC 9 - Pedido de 

Registro de Candidatura. 

Restrição indevida de 

direitos políticos 

fundamentais, no caso 

direito de ser votado.

TRT 9 - Recurso Ordinário. 

Cumulação Insalubridade 

e Periculosidade.

TJSC 9 - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

T R E SC 9 - ADV 

PARTICULAR

TJSC 7- Determinou que a prisão civil do 

devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TRT 31 TJSC 7 - UNÂNIME TJSC - 8 TRT 3 T R E SC - 7

TJSC 11 - Agravo de 

Instrumento - Prisão civil 

devedor de alimentos

TRT 10 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TJSC 10 - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

TRT 1 - ADV PARTICULAR

TJSC 8- Determinou que a prisão civil do 

devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TJSC 8 - UNÂNIME TJSC - 9 TRT 4 T R E SC - 8
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1. MATÉRIA PENAL 2. MATÉRIA FAMÍLIA 3. MATÉRIA ELEITORAL 4. MATÉRIA CÍVEL
5. MATÉRIA 

TRABALHISTA

6. SUSCITADO PELO 

MAGISTRADO DE OFÍCIO

7. SUSCITADO PELA 

PARTE

8. NA DECISÃO CITOU DOUTRINA 

QUE TRATA DO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE

9. DECISÃO EFETIVAMENTE 

FUNDAMENTADA NO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE

10. APENAS CITOU INDIRETAMENTE O 

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

11. USOU JURISPRUDÊNCIA 

INTERNACIONAL (CORTE)

12. UNÂNIME OU 

MAIORIA

13. RECONHECEU OBRIGAÇÃO DO 

JUDICIÁRIO DE APLICAR O 

CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE DE OFICIO

14. CITOU PRONUNCIAMENTO DO STF 

SOBRE O CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE

15. DECISÃO 

PROFERIDA EM 

2015

16. DECISÃO 

PROFERIDA EM 2014

17. DECISÃO 

PROFERIDA EM 2013

18, DECISÃO 

PROFERIDA EM 2012

19. DECISÃO 

PROFERIDA EM 

2009

TJSC 12 - Habeas Corpus 

Cível - Prisão Civil 

Devedor de alimentos

TRT 11. Recurso 

Ordinário. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TJSC 11 - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

TRT 5 - ADV PARTICULAR

TJSC 9- Determinou que a prisão civil do 

devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TJSC 9 - UNÂNIME TJSC - 10 TRT 5 T R E SC - 9

TJSC 13 - Habeas Corpus 

Cível - Prisão Civil 

Devedor de alimentos

TRT 12 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TJSC 12 - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

TRT 7- ADV PARTICULAR

TJSC 10- Determinou que a prisão civil 

do devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TJSC 10 - 

UNÂNIME
TJSC - 11 TRT 6 TRT 1

TRT 13 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

entre Periculosidade e 

Insalubridade.

TJSC 13 - Juiz disse ser a 

decisão constitucional, 

convencional e legal, de 

oficio.

TRT 9 - ADV PARTICULAR

TJSC 11- Determinou que a prisão civil 

do devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TJSC 11 - 

UNÂNIME
TJSC - 12 TRT 7 TRT 13

TRT 14 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

entre Periculosidade e 

Insalubridade.

T R E SC -2 - Juiz, com 

base na CADH, declarou 

inconvencional art. da lei 

eleitoral e deferiu pleito 

requerido.

TRT  11 - ADV PZRTICULAR

TJSC 12- Determinou que a prisão civil 

do devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TJSC 12 - 

UNÂNIME
TJSC - 13 TRT 8 TRT 19

TRT 15 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

entre Periculosidade e 

Insalubridade.

T R E SC -3 - Juiz, com 

base na CADH, declarou 

inconvencional art. da lei 

eleitoral e deferiu pleito 

requerido.

TRT 12 - ADV PARTICULAR

TJSC 13- Determinou que a prisão civil 

do devedor de alimentos deve ser 

decretada porque constitucional, 

convencional e legal.

TJSC 13 - 

UNÂNIME
TJSC - 14 TRT 9

TRT 16 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TRT4 - Desembargador 

afastou tese de defesa e 

declarou não ser 

recepcionado o art. 193 § 

2º CLT.

TRT 13 - ADV PARTICULAR

TJSC 14 - Determinou  ser o delito de 

desacato recepcionado. Ou seja, 

desconsiderou o controle de 

convencionalidade.

TJSC 14 - 

UNÂNIME
T R E SC -1 TRT 10

TRT 17 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

Insalubridade  e 

Periculosidade.

TRT6 - Desembargador 

afastou tese de defesa e 

declarou não ser 

recepcionado o art. 193 § 

2º CLT.

TRT 15 - ADV PARTICULAR

T R E SC 1  - Afirmou que no caso não 

foi violado direito de ser ouvido. 

Afastou a preliminar suscitda pela 

parte. 

T R E SC 1- 

MAIORIA
T R E SC - 2 TRT 11

TRT 18 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TRT 14 - Desembargador 

afastou tese da defesa 

por não ser o art 193 § 2º 

recepcionado.

TRT 16 - ADV PARTICULAR

T R E SC -2 - Juiz, com base na CADH, 

declarou inconvencional art. da lei 

eleitoral e deferiu pleito requerido.

T R E SC 2 - 

MAIORIA
T R E SC - 3 TRT 12

TRT 19 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TRT 20 - Desembargador 

afastou tese da defesa 

por não ser o art 193 § 2º 

recepcionado.

TRT 17 - ADV PARTICULAR

T R E SC -3 - Juiz, com base na CADH, 

declarou inconvencional art. da lei 

eleitoral e deferiu pleito requerido.

T R E SC 3 - 

MAIORIA
T R E SC 6 TRT 14

TRT 20 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TRT 21 - Desembargador 

determinou cumulação de 

insalubridade e 

periculosidade.

TRT 18 - ADV PARTICULAR

T R E SC - 5 - Afirmou que no caso foi 

violado direito do réu de ser ouvido. No 

entanto, foi voto vencido.

T R E SC 5 - 

MAIORIA
T R E SC 7 TRT 15

TRT 21 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TRT 24 - Desembargador 

determinou cumulação 

entre periculosidade e 

insalubridade

TRT 19 - ADV PARTICULAR

T R E SC - 6 - Afirmou não ser caso de 

controle de convencionalidade. 

Indeferiu preliminar.

T R E SC 6 - 

UNÂNIME
T R E SC 8 TRT 16
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1. MATÉRIA PENAL 2. MATÉRIA FAMÍLIA 3. MATÉRIA ELEITORAL 4. MATÉRIA CÍVEL
5. MATÉRIA 

TRABALHISTA

6. SUSCITADO PELO 

MAGISTRADO DE OFÍCIO

7. SUSCITADO PELA 

PARTE

8. NA DECISÃO CITOU DOUTRINA 

QUE TRATA DO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE

9. DECISÃO EFETIVAMENTE 

FUNDAMENTADA NO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE

10. APENAS CITOU INDIRETAMENTE O 

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

11. USOU JURISPRUDÊNCIA 

INTERNACIONAL (CORTE)

12. UNÂNIME OU 

MAIORIA

13. RECONHECEU OBRIGAÇÃO DO 

JUDICIÁRIO DE APLICAR O 

CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE DE OFICIO

14. CITOU PRONUNCIAMENTO DO STF 

SOBRE O CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE

15. DECISÃO 

PROFERIDA EM 

2015

16. DECISÃO 

PROFERIDA EM 2014

17. DECISÃO 

PROFERIDA EM 2013

18, DECISÃO 

PROFERIDA EM 2012

19. DECISÃO 

PROFERIDA EM 

2009

TRT 22 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

entre insalubridade e 

periculosidade.

TRT 24 - Desembargador 

entendeu ser possível a 

cumulação entre 

periculosidade e 

insalubridade, por isso 

deferiu insalubridade.

TRT 22 - ADV PARTICULAR

T R E SC - 7 - Afirmou não ser caso de 

controle de convencionalidade. Afastou 

preliminar.

T R E SC 7 - 

UNÂNIME
T R E SC 9 TRT 17

TRT 23 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

entre insalubridade e 

periculosidade.

TRT 27 - Desembargador 

entendeu ser possível a 

cumulação entre 

periculosidade e 

insalubridade, por isso 

deferiu insalubridade.

TRT 23 - ADV PARTICULAR

T R E SC - 8 - Afirmou não ser caso de 

controle de convencionalidade. Afastou 

preliminar.

T R E SC 8 - 

UNÂNIME
TRT 1 TRT 18

TRT 24 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

entre Insalubridade e 

Periculosidade

TRT 30 - Desembargador 

entendeu ser possivel a 

cumulação entre 

peroculosidade e 

insalubridade, por isso 

deeferiu adicional.

TRT 28 - ADV PARTICULAR

T R E SC - 9 - Afirmou não ser caso de 

controle de convencionalidade. Afastou 

preliminar.

T R E SC 9 - 

UNÂNIME
TRT 2 TRT 20

TRT 25 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

entre Insalubridade e 

Periculosidade.

TRT 1 - Desembargador deferiu 

cumulação insalubridade e 

periculosidade com base no controle de 

convencionalidade. No entanto foi voto 

vencido.

TRT 1 - MAIORIA TRT 4 TRT 21

TRT 26 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

entre Insalubridade e 

Periculosidade.

TRT 3 - Setença reformada para não 

conceder acumulação de 

periculosidade e insalubridade. Não 

aplicam o controle de 

convencionalidade.

TRT 2 - MAIORIA TRT 5 TRT 22

TRT 27 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

entre insalubridade e 

periculosidade.

TRT 4 - Embargos de Declaração.Sanou 

omissão e afirmou serem cumuláveis 

insalubridade e periculosidade. Afastou 

aplicação §2º art. 193 CLT.

TRT 3 - UNÂNIME TRT 6 TRT 23

TRT 28 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TRT 5 - Por maioria autorizou 

cumulação Insalubridade e 

Periculosidade. Afastou aplicação §2º 

art 193 da CLT.

TRT 4 - UNÂNIME TRT 7 TRT 24

TRT 29 -Recurso 

Ordinário. 

Reesponsabilidade 

Solidária da administração 

pública

TRT 6 - Por unanimidade autorizou 

cumulação Insalubridade e 

Periculosidade. Afastou aplicação §2º 

art 193 da CLT.

TRT 5 - MAIORIA TRT 9 TRT 25

TRT 30 - Recurso 

Ordinário. Cumulção 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TRT 7 - Por unanimidade autorizou 

cumulação Insalubridade e 

Periculosidade. Afastou aplicação §2º 

art 193 da CLT.

TRT 6 - UNÂNIME TRT 11 TRT 26

TRT 31 - Recurso 

Ordinário. Cumulação 

Insalubridade e 

Periculosidade.

TRT 9 - Por maioria autorizou 

cumulação insalubridade e 

periculosidade. 

TRT 7 - UNÂNIME TRT 12 TRT 27

TRT 11 - Por unanimidade  autorizou a 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade.

TRT 9 - MAIORIA TRT 13 TRT 28
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1. MATÉRIA PENAL 2. MATÉRIA FAMÍLIA 3. MATÉRIA ELEITORAL 4. MATÉRIA CÍVEL
5. MATÉRIA 

TRABALHISTA

6. SUSCITADO PELO 

MAGISTRADO DE OFÍCIO

7. SUSCITADO PELA 

PARTE

8. NA DECISÃO CITOU DOUTRINA 

QUE TRATA DO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE

9. DECISÃO EFETIVAMENTE 

FUNDAMENTADA NO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE

10. APENAS CITOU INDIRETAMENTE O 

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

11. USOU JURISPRUDÊNCIA 

INTERNACIONAL (CORTE)

12. UNÂNIME OU 

MAIORIA

13. RECONHECEU OBRIGAÇÃO DO 

JUDICIÁRIO DE APLICAR O 

CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE DE OFICIO

14. CITOU PRONUNCIAMENTO DO STF 

SOBRE O CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE

15. DECISÃO 

PROFERIDA EM 

2015

16. DECISÃO 

PROFERIDA EM 2014

17. DECISÃO 

PROFERIDA EM 2013

18, DECISÃO 

PROFERIDA EM 2012

19. DECISÃO 

PROFERIDA EM 

2009

TRT 12- Por unanimidade  autorizou a 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade.

TRT 10 UNÂNIME TRT 14 TRT 30

TRT 13- Por maioria  autorizou a 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade.

TRT 11 - MAIORIA TRT 15 TRT 31

TRT 14 - Por unanimidade autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade.

TRT 12 - 

UNÂNIME
TRT 16

TRT 15 - Por maioria autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade.

TRT 13 - MAIORIA TRT 17

TRT 16 - Por unanimidade autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade.

TRT 14 - 

UNÂNIME
TRT 20

TRT 17 - Por unanimidade autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade

TRT 15 - 

UNÂNIME
TRT 21

TRT 20 - Por unanimidade autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade

TRT 16 - 

UNÂNIME
TRT 22

TRT 21 - Por unanimidade autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade

TRT 17 - 

UNÂNIME
TRT 23

TRT 22 - Por unanimidade autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade

TRT 18 - 

UNÂNIME
TRT 24

TRT 23 - Por maioria autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade

TRT 19 - MAIORIA TRT 26

TRT 24 - Por unanimidade autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade.

TRT 20 - 

UNANIME
TRT 27

TRT 26 - Por unanimidade autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade.

TRT 21 - 

UNANIME
TRT 28

TRT 27 - Por unanimidade autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade.

TRT 22 - 

UNÂNIME
TRT 30

TRT 28 - Por maioria autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade.

TRT 23 - MAIORIA

TRT 30 - Por unanimidade autorizou 

cumulação entre periculosidade e 

insalubridade.

TRT 24 - 

UNÂNIME
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