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RESUMO

Com

o

título

Fundamentos

da

Decisão

da

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade n.º 5357/216 do Supremo Tribunal Federal, Aplicação da Teoria
da Convencionalidade e o Modelo de Stephen Toulmin o trabalho busca demonstra
todo o caminho percorrido da Teoria da Convencionalidade até chegar aos
fundamentos nos votos dos Ministros do Supremo Tribunal federal, mesmo que de
forma implícita nessa decisão, para isso foi usado o modelo de Toulmin e Maccormick
para comprovar se os votos possuem coerência, consistência e universalidade.
Utilizou-se principalmente autores como Mazzuoli que tratam com muita propriedade
do assunto da Convencionalidade no direito brasileiro, assim, o trabalho passa pela
introdução histórica e evolução do Direito Internacional e dos Tratados Internacionais;
a Convenção das Nações Unidas e dos Direitos Internacionais até o Controle de
Convencionalidade no Sistema Interamericano. Na sequência será objeto de análise
o controle da Convencionalidade no direito Brasileiro, com exame do histórico das
Constituições brasileiras que trataram a respeito dos tratados internacionais, desde a
Constituição de 1824 até a atual carta de 1988. Ao final será feita a análise dos os
votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.º 5357/2016 de acordo com o modelo de Stephen Toulmin com
o objetivo de apreciar a fundamentação dos Ministros que tratam a respeito ou não da
Convencionalidade no Direito Brasileiro, mesmo que de forma implícita.
Palavras-chave:

Convencionalidade

-

Fundamentos

Inconstitucionalidade - Supremo Tribunal Federal.

–

Ação

Direta

de

ABSTRACT

With the title Foundations of the Decision of the Direct Action of
Unconstitutionality no. 5357/216 of the Federal Supreme Court, Application of the
Theory of Conventionality and the Model of Stephen Toulmin, the paper seeks to show
all the way covered by the Theory of Conventionality until reaching the foundations in
votes of Ministers of the Federal Supreme Court, even if implicitly in that decision, for
this was used the model of Toulmin and Maccormick to prove whether the votes have
consistency, consistency and universality. It was used principally authors like Mazzuoli
who treat with much propriety of the subject of the Conventionality in the Brazilian law,
thus, the work goes through the historical introduction and evolution of the International
Law and the International Treaties; the Convention of the United Nations and of the
International Rights until the Control of Conventionality in the Inter-American System.
In the sequence will be object of analysis the control of the Conventionality in the
Brazilian law, with examination of the history of the Brazilian Constitutions that dealt
with the international treaties, from the Constitution from 1824 until the present letter
of 1988. At the end, the analysis of the votes of the Ministers of the Federal Supreme
Court in the judgment of the Direct Action of Unconstitutionality No. 5357/2016 will be
made according to the model of Stephen Toulmin with the objective to appreciate the
reasoning of Ministers who treat or not about Conventionality in Brazilian Law, even
implicitly.
Keywords: Conventionality - Foundations - Direct Action of Unconstitutionality Supreme Federal Court.
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1 INTRODUÇÃO

Os Direitos Internacionais surgiram da necessidade de os Estados
manterem vínculos com os demais. Assim através de normas jurídicas instauravam
as suas relações por meio de tratados com eles celebrados. Após o término da
Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações ou Sociedade das Nações, a
primeira tentativa de instituir e promover a cooperação e a paz entre os povos.
A Organização das Nações Unidas começou a existir oficialmente no dia
24 de outubro de 1945, com a Carta de San Francisco. A manutenção da paz e a
defesa dos direitos humanos são objetivos maiores descritos no artigo 1º da Carta
constitutiva e, certamente, são os principais fundamentos da criação da ONU. Essa
organização fez com que aflorassem alguns dos direitos de maior relevância no
cenário jurídico contemporâneo, reconhecendo direitos humanos universais e
inerentes, que haviam sido esquecidos durante as guerras da primeira metade do
século XX.
A doutrina considera como marco inicial e primeiro ato do direito
internacional, o Tratado de Vestfália, assinado em 1648, com o objetivo principal de
pôr fim à Guerra dos trinta anos na Europa, nesse sentido o Tratado de Vestfália
(1648), o Tratado de Versailles (1919) e a Carta da ONU (1945) foram os marcos mais
importantes para o direito internacional, e para a relação entre os Estados.
O caminho natural para o fortalecimento dos direitos humanos foi a
submissão do direito interno dos países às normas internacionais. A compatibilização
vertical das normas domésticas com os tratados internacionais de direitos humanos
em vigor no Estado, é uma obrigação convencional que provém da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos e é efetivado via Controle de Convencionalidade.
Com a incorporação do parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição Federal
de 1988, surge a possibilidade do controle de Convencionalidade das normas de
direito interno também pela via concentrada, desde que os tratados sejam aprovados
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, tornando-se equivalentes às emendas constitucionais. Isto é,
observado o precitado procedimento de incorporação, os tratados são introduzidos no
ordenamento jurídico como emendas à constituição.
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Assim, no Brasil, os Tratados e Convenções Internacionais que adentram
o ordenamento jurídico interno podem ter três níveis hierárquicos distintos: emenda
constitucional, legal e supralegal. Os que versam sobre direitos humanos, aprovados
em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos
respectivos membros, são equivalentes às emendas constitucionais (Constituição
Federal artigo 5º, parágrafo 3º). Atualmente, há apenas a Convenção sobre os Direitos
de Pessoas com Deficiência com essa característica. Os documentos internacionais
que versam sobre direitos humanos, mas foram aprovados pelo procedimento
ordinário, que são aprovados por maioria simples (CF art. 47) possuem status
supralegal, situando-se entre as leis e a Constituição, como o Pacto de São José da
Costa Rica, e, a seu turno, os que não versam sobre direitos humanos ingressam no
ordenamento jurídico brasileiro com força de lei ordinária.
O Decreto Legislativo n.° 186 de 9 de julho de 2008 foi o primeiro ato
legislativo, fase da aprovação congressual na incorporação dos tratados sob o rito
especial do artigo 5º parágrafo 3° da Constituição, a aprovar um Tratado Internacional
de Direitos Humanos nessa sistemática.
Assim de acordo com o artigo 1°, do Decreto Legislativo n°186/2008, ficou
estabelecido que estava aprovado nos termos do artigo 5° parágrafo 3º da
Constituição, o texto da Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência e de
seu protocolo facultativo assinado em Nova York em 30 de março de 2007, que
proporcionou a edição do decreto presidencial n.° 6.949 de 25 de agosto de 2009.
O trabalho a ser desenvolvido visa investigar o seguinte problema: como a
teoria da convencionalidade pode ser considerada um dos fundamentos adotados
pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5357/DF
de 2016? A decisão possui consistência, coerência e universalidade?
O objetivo é analisar os argumentos utilizados na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.º 5357/DF com os fundamentos utilizados pelos Ministros nos
votos que alude a entrada das normas internacionais no Direito Interno e os
paradigmas da Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, do Estatuto
da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146 de 2015 e da Convencionalidade,
examinando-se a consistência, coerência e universalidade decisão da ação de acordo
com a análise de Toulmin.

14

Assim será identificado nos votos dos Ministros no julgamento da Ação os
fundamentos, mesmo implicitamente, que remetam à ideia da Convencionalidade e
das normas internacionais no ordenamento jurídico brasileiro.
Não é nosso objetivo trazer os vários autores que tratam da fundamentação
e da argumentação jurídica como Aristóteles, Schopenhauer, Dworkin, Neil
MacCormick, Habermas, Robert Alexy, Manuel Atienza, entre outros pensadores do
assunto, como os autores nacionais como Fábio Ulhôa Coelho Claudia Roesler, Isaac
Costa Reis e Paulo Gustavo Gonet Branco.
O único propósito é trazer um modelo de fundamentação e aplicá-lo no
caso concreto, por isso adotamos o modelo de Stephen Toulmin para a análise da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5357/DF com o objetivo de analisar a
fundamentação dos Ministros que tratam a respeito ou não da Convencionalidade no
Direito Brasileiro, mesmo que de forma implícita.
O trabalho justifica-se pela relevância da legislação internacional, tratados
e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos e adentram no
ordenamento

jurídico

interno,

sendo

referenciado

pela

aplicação

da

Convencionalidade nos fundamentos da presente Ação.
Metodologicamente o trabalho foi desenvolvido com o método dedutivo,
utilizando-se principalmente autores como Mazzuoli, que tratam com muita
propriedade do assunto Convencionalidade no direito brasileiro. Assim, dividiu-se o
trabalho em três eixos.
No primeiro eixo com a introdução histórica e evolução do Direito
Internacional será objeto de analise a Convenção das Nações Unidas e dos Direitos
Internacionais, o conflito entre tratado e norma de Direito Interno, conceito de tratados
internacionais e ainda será feita a análise das teorias Dualista e Monistas, (Monismo
Nacionalista, Monismo Internacionalista e Monismo Internacionalista dialógico
No segundo eixo será objeto de estudo a Teoria do Controle da
Convencionalidade, o controle da Convencionalidade no Direito Brasileiro, com exame
do histórico das Constituições brasileiras que trataram a respeito dos tratados
internacionais desde a Constituição de 1824 até a atual carta de 1988.
No terceiro e último capítulo, com o exame da Convenção sobre os Direitos
das pessoas com Deficiência, a internalização das normas internacionais ao Direito
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brasileiro e a entrada do Estatuto da pessoa com Deficiência no ordenamento jurídico,
faremos a análise dos os votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5357/2016. Para isso foi
adotado o modelo de Stephen Toulmin com o objetivo de apreciar a fundamentação
dos Ministros que tratam a respeito ou não da Convencionalidade no Direito Brasileiro,
mesmo que de forma implícita.
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2. EVOLUÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL E A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS E OS DIREITOS INTERNACIONAIS

Nos primórdios da civilização o mundo vivia à base da força, a relação entre
os povos se dava através de atividades de comércio, porém as disputas ocorriam em
guerras, espaços eram conquistados pelo uso da força. Após a invasão pelos
bárbaros que resultou na queda do Império Romano, teve início a Idade Média,
período que durou quase 1000 anos. Ao fim da Idade Média o sistema feudal ainda
era forte, mesmo assim o desenvolvimento é retomado com as relações econômicas
e da indústria, aliados ao comércio marítimo e incremento do crédito, isso tudo dentro
de uma nova configuração política que fazia surgir as Cidades-estados, reiniciando
uma fase de interação comercial, política social e, daí, surgindo as sementes do Direito
Internacional. Algumas leis e tratados já começaram a surgir, principalmente as
relativas ao comércio marítimo e a constituição que ligava as cidades comerciais.
(FERREIRA, 2013, p. 1).
Denota-se que a consagração normativa dos Direitos Humanos veio com a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembleia Nacional
da França, de 18 a 27 de agosto de 1789, a qual trouxe uma nova visão em relação
aos Direitos Humanos e o Estado. A partir dela os Estados que incorporassem em
suas Constituições os preceitos contidos naquela Declaração, se comprometiam a
assegurá-los e respeitá-los em face ao cidadão. (CARNEIRO, 2014.).
A doutrina considera como marco inicial e primeiro ato do direito
internacional o Tratado de Vestfália, assinado em 1648 com o objetivo principal de pôr
fim à Guerra dos trinta anos na Europa. Assim se deu início a primeira fase do Direito
Internacional, chamado de direito internacional clássico. Com a assinatura desse
Tratado foram lançadas as bases do surgimento do Direito Internacional,
possibilitando o reequilíbrio europeu a partir do respeito à integridade nacional. O
direito internacional não surge para retirar a soberania de uma nação, ao contrário,
assegura a soberania e a integridade de cada Estado soberano. (FERREIRA, 2013,
p.1).
Um marco naquele primeiro Tratado foi a chamada igualdade soberana,
como bem esclarece Ferreira, todos os Estados seriam soberanos e, portanto, não
haveria hierarquia entre soberanias. Cada Estado soberano é igual para fins
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internacionais. Estabeleceu-se, ainda, a premissa da não intervenção em assuntos
domésticos, possibilitando a cada nação organizar-se internamente, sem interferência
do plano externo na forma de organização do Estado. (FERREIRA, 2013, p. 1).
É nesse sentido que em 1919, com o Tratado de Versailles, celebrado pelas
potências europeias para garantir a paz e encerrar oficialmente a Primeira Guerra
Mundial, inaugura-se uma nova fase no direito internacional, prevendo uma sociedade
organizada das nações, proteção nas relações sociais, além de prever tribunal para
solução de controvérsias. Com o Tratado de Versailles se lançou o que mais a frente
seria consolidada com a Carta da ONU de 1945, após o final da Segunda Guerra
Mundial, afirmando uma fase do direito internacional que trouxe a proibição geral do
uso da força, salvo por legítima defesa ou autorização pelo conselho de segurança.
(FERREIRA, 2013, p. 1).
Apesar de algumas divergências, o Tratado de Vestfália (1648), o Tratado
de Versailles (1919) e a Carta da ONU (1945), seriam os marcos que dividem bem as
fases do direito internacional.
O direito internacional, portanto, nasce como um conjunto de normas
jurídicas que buscam reger a relação entre Estados soberanos, bem
como as inúmeras organizações internacionais que hoje se
apresentam e, até mesmo, subsidiariam\ente, aos indivíduos nas suas
relações internacionais, a fim de estabelecer uma relação harmoniosa
e pacífica entre os povos. Atualmente, diante de todo esse contexto
histórico e não se distanciando das raízes do direito internacional, que
sempre foi garantir a soberania e igualdade entre os Estados,
observamos uma nítida evolução no sentido da constitucionalização
do direito internacional (incorporação de normas internacionais no
plano doméstico), bem como da presença de órgãos internacionais,
de certa forma, limitando a atuação dos Estados. Hoje, a sociedade
global possui instituições parecidas com as existentes no plano
interno, a se observar pelos inúmeros tribunais internacionais, como a
corte internacional de justiça, corte permanente de justiça
internacional, corte interamericana de direitos humanos, corte
europeia de direitos humanos, tribunais de integração econômica,
além dos vários tribunais internacionais penais (TPI's), dentre outros,
inclusive havendo tribunais com composição mista contendo juízes
nacionais e internacionais. Além disso, as organizações mundiais,
como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Fundo Monetário
Internacional (FMI). (FERREIRA, 2013, p. 1).

Assim temos duas correntes doutrinarias que mostram a relação entre
direito internacional na ordem jurídica interna dos Estados, sendo elas a corrente
Dualista e a corrente Monista. Nelas se discute, se o Direito Internacional e o Direito
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Interno são ordens distintas e independentes, como a teoria dualista, ou se são dois
sistemas que emanam um do outro, como a teoria monista.
Os direitos internacionais surgiram da necessidade de os Estados
manterem vínculos com os demais. O Estado era o único senhor da ordem através de
normas jurídicas, ele instaurava no interior de suas fronteiras territoriais e nas suas
relações com os demais Estados por meio de tratados com eles celebrados.
(ARNAUD, 2007, p. 3).
As normas internacionais surgiram com os organismos internacionais,
conforme Arnaud;
O Estado, na sua feitura “moderna” não tinha, originariamente,
nenhum poder temporal acima de si. Ele podia manter vínculos
jurídicos, com seus pares através de tratados e alianças. Mas com o
passar do tempo, a existência de organismos internacionais foi se
impondo. Com o declínio histórico, inicialmente, da preponderância da
autoridade moral da Sede Apostólica e posteriormente daquela que
assegurava a recepção “universal” de uma filosofia política fundada
em um direito natural da razão, a adesão a tais instancias pareceu
naturalmente derivar do direito internacional. (ARNAUD, 2007, p. 152).

O caminho que levou as pessoas e os povos à um cenário internacional é
descontinuo. Segundo Cassese, como alguns direitos humanos haviam se
incorporado em certas constituições, elas eram proteções válidas apenas
internamente. Os direitos internacionais começam a considerar os indivíduos,
surgindo assim as primeiras convenções humanitárias, porém restritas, como é o
exemplo trazido, por trás da proibição do comércio de escravos haviam interesses
econômicos estatais.
Em 1919, após o término da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), foi
criada a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, com sede em Genebra, na
Suíça. Foi a primeira tentativa de instituir e promover a cooperação e a paz entre os
povos. Os 26 artigos do Pacto da Liga foram incorporados à primeira parte do Tratado
de Versalhes, porém, essa primeira tentativa não foi exitosa. (CASSESE, 2012).
Desde a segunda metade do século XX, houve um aumento significativo
de organismos internacionais, e, por conseguinte o número de tratados e declarações
que corroboram com o reconhecimento e a normatização dos direitos humanos no
âmbito internacional.
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Posteriormente a II Guerra Mundial, existia na comunidade internacional
um sentimento generalizado de manter a paz entre os países. Após anos de
negociações, a Carta das nações Unidas começou a existir oficialmente no dia 24 de
outubro de 1945, na época ratificada por 51 países, entre eles o Brasil, originando à
Organização das Nações Unidas, (ONU).
Após divergências entre os três blocos formados pelos Estados latinoamericanos, potências ocidentais e por países socialistas, a proteção dos direitos
humanos foi concebido como uma ordem subsidiaria da ONU, que é funcional no que
diz respeito ao objetivo principal, ou seja, “a manutenção da paz e da segurança
internacional. (CASSESE, 2012).
A Carta da ONU é o documento mais importante da Organização, como
registra seu artigo 103:
Art. 103.No caso de conflito entre as obrigações dos membros das
Nações Unidas, em virtude da presente Carta e as obrigações
resultantes de qualquer outro acordo internacional prevalecerão as
obrigações assumidas em virtude da presente Carta. (ONU).

Contudo não restam dúvidas, que a manutenção da paz e a defesa dos
direitos humanos são objetivos maiores no artigo 1º da Carta de São Francisco, e
certamente, são os principais fundamentos da criação da ONU.
Essa aprovação fez com que se aflorasse alguns dos direitos mais
importantes, e também uma forma de reconhecimento dos direitos humanos,
esquecido pelas guerras.
Quando foi aprovada a Carta das Nações Unidas, com efeito, esta última
constituía antes de tudo, no contexto da época um protesto da consciência humana
contra o desprezo ostensivo dos princípios humanitários mais elementares”.
(ARNAUD, 2007, p. 213).
O Direito Internacional dos direitos humanos consolida-se a partir do
surgimento da Organização das Nações Unidas em 1945 e da aprovação da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, gerando a adoção de vários
tratados internacionais destinados a proteção dos direitos fundamentais. (MAZZUOLI,
2002, p. 216-217).
Os instrumentos de garantia transnacional podem ter o poder de relativizar
a soberania estatal, mitigando o princípio da autodeterminação dos povos e
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penetrando em ordenamentos jurídicos das mais variadas nações inclusive no
ordenamento brasileiro. As convenções e tratados de Direitos humanos dos quais o
Brasil faz parte tem aptidão de se estabelecerem como norma supralegal ou
constitucional, conforme sua aprovação e entrada no ordenamento pátrio.
Dentre estes tratados e convenções em que o Brasil faz parte, podemos
trazer a convenção que versa sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (proteção
e igualdade) e o caminho percorrido desta norma internacional até a sua positivação
no direito brasileiro, ratificação, integralização e, posteriormente, a edição do Estatuto
da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015.
A tutela dos direitos humanos, pode ser analisada sob três níveis, universal,
nacional e regional, e essa afirmação é uma garantia dos Direitos Humanos em um
cenário Global. Os Direitos Humanos como direitos universais são capazes de
transcender quaisquer barreiras, culturais, geográficas, sociais e econômicas. Nesse
sentido, desenvolvimento sustentável, combate à pobreza, erradicação da fome, fim
do trabalho escravo, políticas de saúde pública, promoção da paz e outros inúmeros
exemplos podem ser utilizados para demonstrar ações nas quais atores
transacionais/globais se inserem na tentativa de fazer efetivo o ideal de Direitos
Humanos. (STAFFEN, 2015, p. 107).
Nesse contexto se faz necessária a analise convenção que versa sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência (proteção e igualdade), que posteriormente
acabou se transformando edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º
13.146/2015 afirmando assim a importância das normas internacionais no direito
interno, bem como as correntes jurídicas impostas dentro do âmbito internacional.

2.1 O Conceito de tratados Internacionais e o conflito entre tratado e norma de
direito interno

O conflito entre normas internacionais e normas de direito interno é algo
que pode ocorrer. Veremos como o Brasil enfrenta o tema relacionado a força
normativa dos tratados, ou seja, como resolve-se o conflito que poder gerar entre
normas internacionais e a legislação nacional.
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Os tratados são considerados uma das fontes do Direito Internacional
positivo e podem ser conceituados como um acordo formal, firmado entre pessoas
jurídicas de Direito Internacional Público, tendo por finalidade a produção de efeitos
jurídicos. Conforme artigo 2º da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de
1969, são definidos como acordo internacional concluído por escrito entre Estados e
regidos pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois
ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica.
Assim a denominação ‘tratado’ é genérica, mas, de acordo com a sua
forma, o seu conteúdo, o seu objeto ou o seu fim, podem ser adotadas outras
denominações como, por exemplo, convenção, declaração, protocolo, convênio,
acordo, ajuste, compromisso. (ACCIOLY, 1995, p. 120).
A terminologia para designar tratado varia muito na doutrina. O termo
convenção é o sinônimo mais usado, inclusive pela Constituição Federal de 1988, que
em seu art. 5º, parágrafo 3º diz que “os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados”. Rezek enuncia 18 substantivos, afirmando
apenas que a designação Concordata é a que tem denominação específica reservada
ao tratado em que uma das partes é a Santa Sé, tendo por objeto questões religiosas.
(REZEK, 2005, p. 16.).
Observa-se que até o fim da Segunda Guerra Mundial, os tratados
internacionais eram celebrados entre Estados soberanos. No pós-guerra, diante do
surgimento de inúmeros organismos internacionais, criados principalmente com o
intuito de defender e propagar os Direitos Humanos, passaram a ser esses entes
considerados também detentores de personalidade jurídica internacional, aptos a
assinar tratados. As organizações internacionais são associações voluntárias,
formadas por sujeitos de Direito Internacional, que são os Estados-membros
associados ou filiados, de atuação estável segundo normas de Direito Internacional
com ordenamento, órgãos e institutos próprios para realizar as atividades fins.
(AMARAL, 2007, p. 33.), vai depender do estatuto jurídico de cada organização.
A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT), adotada em
22 de maio de 1969, codificou o direito internacional consuetudinário referente aos
tratados, ao codificar normas costumeiras aceitas e eficazes e buscar harmonizar os
procedimentos de elaboração, ratificação, denúncia e extinção de tratados.
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A Convenção de Viena de 1969 é um dos mais importantes
documentos já concluídos na história do Direito Internacional Público.
Ela não se limitou apenas a codificação do conjunto de regras gerais
referentes aos tratados concluídos entre Estados, mas também se
preocupou em regular todo o tipo de desenvolvimento progressivo
daquelas matérias ainda não consolidadas na arena internacional. A
Convenção regula desde questões pré – negociais (capacidade, para
concluir tratados e plenos poderes) até o processo de formação dos
tratados (adoção, assinatura, ratificação, adesão, reservas etc.), sua
entrada em vigor, aplicação provisória, observância e interpretação,
bem assim a nulidade, extinção e suspensão da sua execução.
(MAZZUOLI, 2018, p.124).

A Convenção foi ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 2009 e
promulgada pelo Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009, define tratado da
seguinte forma:
1. Para os fins da presente Convenção:
a) tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre
Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um
instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos,
qualquer que seja sua denominação específica”.

De acordo com a Convenção de Viena, os tratados internacionais apenas
serão aplicados entre os Estados que consentiram expressamente com a sua adoção
no livre e pleno exercício de sua soberania, sendo assim, os tratados não criam
obrigações aos Estados que com eles não consentiram, mas apenas para os Estados
partes.
A Convenção estabelece como "tratado" apenas acordos escritos, então
negociações firmadas de qualquer outro modo são automaticamente inválidas. O
artigo I, da Convenção abrange apenas tratados entre países, não valendo para
acordos entre organizações internacionais ou entre estas e um país. A irretroatividade
é outra característica fundamental, ou seja, a Convenção não surge efeito sobre
tratados firmados antes de sua ratificação por um país.
Ela expressa três princípios jurídicos basilares, que são prestigiados no
texto da convenção: o do livre consentimento, o da boa-fé e o da regra do pacta sunt
servanda, conforme os artigos 26 e 27. Tais postulados são inerentes a todo
procedimento volitivo formante de normas autônomas ou convencionais.
O primeiro diz respeito ao fato de que as normas elencadas no instrumento
são aplicadas apenas aos Estados e Organizações Internacionais que expressamente

23

consentiram sua ratificação, por isso não podem invocar regras jurídicas de acordos
a entes que não pactuaram com essas convenções.
O segundo princípio é o da boa-fé, segundo o qual o Estado aderente ao
tratado internacional deve garantir a observância das obrigações jurídicas contraídas
no âmbito internacional. Assim, de acordo com o artigo 27 da Convenção de Viena,
“uma parte não pode invocar disposições de seu direito interno como justificativa para
o não-cumprimento do tratado”.
O terceiro, da pacta sunt servanda, segue o princípio legal da expressão
"todos os pactos devem ser respeitados", que presume a boa-fé das partes em um
acordo. Assim, membros que ratificaram a Convenção estão legalmente obrigados a
seguir seus termos, mesmo que em conflito com seus interesses nacionais

2.2 Correntes jurídicas

As correntes jurídicas que serão apreciadas apresentam diferentes
vinculações, algumas vezes os tratados vinculam somente os Estados, outras o direito
interno e o direito internacional compõem um único ordenamento jurídico. Nesse
sentido será objeto de análise as correntes Dualismo, Monismo, Monismo
Nacionalista, Monismo Internacionalista e Monismo Internacionalista Dialógico.
O Dualismo é a corrente segundo a qual há duas ordens jurídicas impostas
sobre o Estado que participa do Direito Internacional: interna e externa, internacional,
plenamente independentes. Os tratados unicamente vinculariam determinado Estado
em âmbito internacional, nas relações com os demais Estados, mas nunca poderiam
ter força dentro do território, ou criar vínculo obrigacional, verbi gratia, entre o povo e
governo, enquanto Administração interna. (NETO, 2014).
Foi Alfred von Verdross quem em 1914, trouxe a expressão dualismo a qual
foi aceita por Carl Henrich Triepel, em 1923, seguido por Strupp, Walz, Liszt, Anzilotti,
Balladore Pallieri e Alf Ross. (MAZZUOLI, 2018, p. 32).
No dualismo, resolve-se o problema da colisão entre normas internas e
normas internacionais, porque sendo dois ordenamentos jurídicos diferentes, a
transposição de norma internacional faz com que está se torne integrante do direito
interno, passando a ser incorporada conforme os ditames do ordenamento nacional.
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Quer dizer, uma vez internalizada a norma internacional, ela passará a ter eficácia
também no plano interno e, na hipótese de conflito de normas, já não mais irá se tratar
de antinomia entre norma internacional e norma interna, mas tratar-se-á de duas
normas nacionais. É que uma norma internacional decorrente de tratado internacional,
o qual já vincula o Estado no plano externo no momento da celebração, não se reveste
de força obrigatória interna enquanto não houver a sua incorporação. (FERREIRA,
2013). Portanto de acordo com os dualistas, quando um Estado assume um
compromisso exterior, está aceitando tão somente como fonte do Direito Internacional
sem repercutir no seu ordenamento interno.
Nesse sentido para que uma um compromisso internacionalmente
assumido passe a ter valor jurídico no âmbito do Direito Interno, é necessário que o
Direito Internacional seja transformado em norma interna, com a adoção ou
transformação, por isso para os dualistas o primado normativo é a lei interna de cada
Estado e não do Direito Internacional. (MAZZUOLI, 2018, p. 31-32).
O Estado para os dualistas, seria um antecedente lógico do Direito
Internacional, ou seja, não seria o Estado que está para o Direito
Internacional, mas sim este que está para aquele. Em outras palavras,
para que o Direito Internacional seja integrado à ordem jurídica interna,
faz-se necessário também entendê-lo como parte integrante do Direito
Estatal, este sim a única ordem verdadeiramente soberana.
(MAZZUOLI, 2018, p. 33).

Por isso para os dualistas o Direito Internacional e o Direito Interno são
ordens jurídicas distintas, assim não poderia haver conflito entre elas, pois
representam apenas compromissos exteriores do Estado.
Assim, esses compromissos internacionalmente assumidos pelo Estado
não têm poder de gerar efeitos automáticos na ordem jurídica, seria preciso uma
recepção pelo direito interno, para transformar a norma internacional em ordem
interna.
Para essa doutrina, as normas de Direito Internacional têm eficácia
somente no âmbito internacional, ao passo que as normas de Direito
interno só têm eficácia na ordem jurídica interna, de forma que para o
ingresso das normas internacionais provenientes de tratados no
ordenamento jurídico pátrio, após a ratificação far-se-ia necessário
incorporar legislativamente o conteúdo desses instrumentos ao
ordenamento interno, técnica da incorporação legislativa. (MAZZUOLI,
2018, p. 34).
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Nesse sentido, se não houver a efetiva internalização e aplicação da norma
internacional no âmbito interno abre-se a possibilidade de responsabilidade no plano
externo, por isso para os dualistas o Direito Internacional e o Direito Interno são ordens
jurídicas distintas, representam apenas compromissos exteriores do Estado.
Já para a doutrina monista, o direito interno e o direito internacional
compõem um único ordenamento jurídico, pelo monismo, se uma norma é válida
internacionalmente será válida também nacionalmente, um único ordenamento,
composto por normas internas e normas internacionais. (FERREIRA, 2013).
A teoria monista que tem em Kelsen o seu maior expoente parte de uma
união, unicidade das normas, diferente da concepção dualista que que advém de
normas diferentes. (MAZZUOLI, 2018, p. 38).
Para a corrente monista, então, o Direito Internacional e o Direito
Interno são dois ramos do Direito dentro de um só sistema jurídico.
Trata-se da teoria segundo o qual o Direito Internacional se aplica
diretamente na ordem jurídica dos Estados, independentemente de
qualquer transformação, uma vez que esses mesmos Estados nas
suas relações com outros sujeitos de direitos das gentes, mantêm
compromissos que se interpenetram e que somente se sustentam
juridicamente por pertencerem a um sistema jurídico uno, baseado na
identidade de sujeitos,(os indivíduos que os compõem) e de fontes
(sempre objetivas e não dependentes, como no voluntarismo, da
vontade dos Estados. (MAZZUOLI, 2018, p. 38).

Assim, não há para os monistas duas ordens jurídicas, como defendem os
dualistas, e sim uma ordem única com aplicação imediata no ordenamento interno, ou
seja, uma incorporação automática.
Aqui não haveria qualquer processo de incorporação de normas
internacionais pelo direito interno, uma vez que integram um mesmo sistema.
Surgiram assim subdivisões do monismo, para Mazzuoli são três as correntes em que
se divide a teoria monista, quanto a hierarquia entre o Direito Internacional e o Direito
Interno.
Para os monistas nacionalistas é soberano o Direito nacional de cada
Estado, e os preceitos do Direito Internacional seriam discricionários, ou seja, o Direito
Internacional não seria mais do que uma consequência do Direito Interno.
(MAZZUOLI, 2018, p. 39).
Trata-se da doutrina constitucionalista nacionalista cujas bases
filosóficas encontram guarida no sistema de Hegel (1770-1831), que
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via no Estado um ente cuja soberania (corresponde ao imperium do
Direito romano) seria irrestrita e absoluta, a lei suprema sobre a Terra.
Os monistas nacionalistas aceitam a integração do direito das gentes
ao Direito interno, mas sob o ponto de vista do primado da ordem
jurídica estatal, valendo tal integração somente na medida em que o
Estado reconhece como vinculante em relação a si a obrigação
contraída. (MAZZUOLI, 2018, p. 39).

Nesse sentido, os defensores do monismo nacionalista falam em princípio
da supremacia da constituição, dando uma atenção maior à soberania de cada
Estado.
Segundo esse entendimento, o arbítrio do Estado só encontra
limitação no arbítrio de outro Estado, jamais nas regras do Direito
Internacional Público. Ou seja, da mesma forma que os indivíduos
devem respeitar uns aos outros no exercício de sua atividade
autônoma, também os Estados devem respeitar-se mutuamente no
exercício da sua soberania. (MAZZUOLI, 2018, p. 40).

Assim, o monismo nacionalista, afirma que, embora o ordenamento jurídico
seja único, contemplando as normas internas e as normas internacionais, em caso de
conflito entre estas, prevaleceria o direito nacional, valorizando o plano interno.
(FERREIRA, 2013).
Assim com a supremacia da constituição, dando uma atenção maior à
soberania de cada Estado, para os nacionalistas, o Direito nacional de cada Estado
seria soberano e os preceitos do Direito Internacional seriam discricionários.
A segunda corrente em que se divide o monismo é a corrente monista
internacionalista. Essa corrente foi desenvolvida principalmente pela Escola de Viena,
cujos representantes foram Kelsen, Verdross, e Jose Kunz, se firmando no cenário
mundial após a Segunda Guerra Mundial. (MAZZUOLI, 2018, p. 41).
O monismo internacionalista, traz a prevalência da norma internacional, os
tratados internacionais deveriam sempre ser cumpridos, porque a norma internacional
representaria a vontade da comunidade global. (FERREIRA, 2013).
Assim de acordo com Mazzuoli, no ápice da pirâmide das normas encontrase o Direito Internacional, do qual provém o Direito interno que lhe é subordinado.
(MAZZUOLI, 2018, p. 42).
O Direito Internacional passa a ser hierarquicamente superior a todo o
Direito Interno do Estado, da mesma forma que as normas
constitucionais o são sobre as leis ordinárias, e assim por diante. E
isto porque o seu fundamento de validade repousa sobre o princípio
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pacta sunt servanda, que é a norma mais elevada (norma máxima) da
ordem jurídica mundial e da qual todas as demais normas derivam,
representando o dever dos Estados em cumprir as suas obrigações.
Ademais se as normas do Direito Internacional regem a conduta da
sociedade internacional, não podem elas ser revogadas
unilateralmente por nenhum dos seus atores, sejam eles Estados ou
organizações internacionais. (MAZZUOLI, 2018, p. 42).

Assim um ato internacional sempre prevalece sobre uma normativa interna
que lhe contradiz, ou seja, a ordem jurídica interna deve sempre ceder em caso de
conflito em favor da ordem internacional. (MAZZUOLI, 2018, p. 42).
A Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados (1969), consagrou
expressamente a posição monista internacionalista em seu artigo 27, que fala do
Direito interno e observância dos tratados.
Art.27. Uma Parte não pode invocar as disposições do seu direito
interno para justificar o incumprimento de um tratado. Esta norma não
prejudica o disposto no artigo 46. (CVDT, 1969).

Dessa forma se uma obrigação internacional é violada, a sua lei interna não
é motivo para descumpri-la, ou seja, não se pode invocar suas leis internas para
justificar o descumprimento de uma ordem internacional.
O Monismo Internacionalista Dialógico, por outro lado, não faz distinção das
normas internacionais pelo seu conteúdo (núcleo material e ou substancial), aqui se
fala em caráter transigente, ou seja, quando se trata de direitos humanos, a solução
mais democrática, ou mais transigente será aquela que não deixa de ser monista,
tampouco internacionalista, mas refinada como dialogismo. (MAZZUOLI, 2018, p. 46).
No que tange ao tema “direitos humanos” é possível falar na existência
de um monismo internacionalista dialógico. Ou seja, se é certo que a
luz da ordem jurídica internacional os tratados sempre prevalecem à
ordem jurídica interna (concepção monista internacionalista clássica),
não é menos certo que em se tratando dos instrumentos que versam
direitos humanos pode haver coexistência e diálogo. (Mazzuoli, 2018.
p. 46).

Assim é possível falar em um diálogo das fontes para se chegar a uma
norma melhor aplicável, prevalecendo um peso protetivo no caso concreto.
Nesse sentido a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos de
1969 traz essa cláusula de diálogo no seu artigo 29, alínea b.
Artigo 29. Normas de interpretação
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Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no
sentido de:
[...] b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que
possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos
Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte
um dos referidos Estados; (CADH, 1969).

Assim, segundo Mazzuoli, ocorre a prevalência da norma mais benéfica,
transigente.
No monismo internacionalista dialógico a prevalência da norma
internacional sobre a interna continua a existir mesmo quando os
instrumentos internacionais de direitos humanos autorizam a
aplicação da norma interna mais benéfica, visto que, nesse caso a
aplicação da norma interna no caso concreto é concessão da própria
norma internacional que lhe é superior, o que estaria a demonstrar sim
a existência de uma hierarquia típica do monismo internacionalista,
contudo, muito mais fluida (transigente) e totalmente diferenciada da
existente no direito Internacional tradicional.( MAZZUOLI, 2018, p. 47).

Por isso apesar das divisões entre as doutrinas dualista e monista, e nas
subdivisões nacionalista, internacionalista dialógica, o importante é saber se pode ou
não um Estado invocar o seu ordenamento jurídico interno para se esquivar de
cumprimento acordado internacionalmente, cuja resposta negativa se extrai da
Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados e, ainda, no que tange “Direitos
Humanos”, o dialogismo jurídico recomenda sempre a aplicação da norma mais
benéfica. (MAZZUOLI, 2018, p. 47-48).
Assim geram duvidas que qual corrente o Brasil adotou, se a monista ou a
dualista. Podemos trazer duas divergências de posições:
Para Ferreira, a Constituição Federal de 1988 não traz uma norma da qual
se extraia expressamente o modelo adotado pelo direito pátrio para a relação entre
direito interno e direito internacional, não havendo dispositivo constitucional que
disponha se o nosso ordenamento jurídico é monista ou dualista, existindo apenas
dispositivos esparsos na Constituição.
O Supremo Tribunal Federal, ao definir um posicionamento, disse que o
direito brasileiro adotou o Dualismo, observando nos art. 49, I, e 84, VIII, ambos da
Constituição Federal, um indicativo da corrente Dualista. Entretanto com a inclusão
dos parágrafos 3° e 4° no art. 5° da Constituição pela EC 45/2004, parece que o
Dualismo passou a ser adotado de forma expressa também pelo legislador
constituinte. Nesse sentido, pacificada a opção pelo Dualismo no Brasil, surge a
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necessidade, então, de bem observar os tratados internacionais quanto ao seu
processo de incorporação no âmbito do direito interno. (Ferreira, 2013).
Já para Mazzuoli, o seu posicionamento é de que o Brasil aderiu à corrente
Monista, pois, a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados de (1969),
consagrou expressamente a posição monista internacionalista no seu art. 27, (Direito
Interno e observância de tratados), segundo o qual um Estado não pode invocar as
disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado,
assim, as normas internas que compõe o ordenamento jurídico, incluindo-se ai a
Constituição do Estado, são um simples fato para o Direito Internacional Público.
(MAZZUOLI, 2018, p. 47-45).
O Brasil com a ratificação dessa Convenção de Viena de 1969, na data de
25/09/2009, promulgada pelo Decreto n.º 7.030 de 14/12/2009, assume a posição
sobre o tema relação de Direito Internacional, com o Direito Interno. (MAZZUOLI,
2018, p. 47-45).
Nesse sentido é melhor falar em um diálogo das fontes, para se chegar a
uma norma melhor aplicável, prevalecendo um peso protetivo no caso concreto.
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3 TEORIA DA CONVENCIONALIDADE

O tema controle de convencionalidade das leis não era um assunto novo
no Brasil, porém não era sistematizado, foi com a entrada em vigor da Constituição
Federal de 1988, no seu artigo art.5º parágrafo 3º, que trouxe em seu texto o status
constitucional dos tratados que versassem sobre direitos humanos. Assim desde a
promulgação do texto constitucional brasileiro na data de 05 de outubro de 1988,
existe a possibilidade de um juiz ou tribunal local fazer o controle da
convencionalidade pela via difusa.
O controle de convencionalidade das leis nada mais é que o processo
de compatibilização vertical (sobretudo material) das normas
domésticas com os comandos encontrados nas convenções
internacionais de direitos humanos. À medida que os tratados de
direitos humanos são materialmente constitucionais (art.5º § 2º) ou
material e formalmente constitucionais (art.5º §3º), é lícito entender
que o clássico “controle de constitucionalidade “deve agora dividir
espaço com esse novo tipo de controle (de convencionalidade) da
produção e aplicação da normatividade interna (MAZZUOLI, 2018, p.
323).

Entretanto foi com o advento da Emenda Constitucional n.º 45 de 2004 que
inseriu o parágrafo 3º ao artigo 5ºda Constituição, trazendo a seguinte redação:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...].
Parágrafo 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído
pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004). (Brasil, 2018).

Dessa forma, com a incorporação do parágrafo 3º ao artigo 5º, surge a
possibilidade do controle de convencionalidade também pela via concentrada, desde
que sejam aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, tornando-se equivalentes às emendas
constitucionais. Isto é, os mencionados tratados são introduzidos no ordenamento
jurídico como emendas à constituição.
Nesse sentido, o entendimento é de que os tratados que versem sobre
direitos humanos e são submetidos a ratificação se equiparam a emendas
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constitucionais e como tais com status constitucional, já no caso de tratados
internacionais que não se trate de direitos humanos, terá tal tratado caráter de norma
supralegal.
De

acordo

com

Valério

de

Oliveira

Mazzuoli,

o

controle

da

convencionalidade é a compatibilização vertical das normas domésticas com os
tratados internacionais de direitos humanos, “mais benéficos” em vigor no Estado.
É uma obrigação convencional que provém em nosso entorno
geográfico da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que
dispõe, nos arts.1º e 2º, que os Estados-partes na Convenção têm o
dever(a) de respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e de
garantir o seu livre e pleno exercício a toda pessoa sujeita à sua
jurisdição, devendo(b) tomar as medidas legislativas ou de outra
natureza que forem necessárias para tornar efetivos os direitos e
liberdades ali estabelecidos. (MAZZUOLI, 2016, p. 39).

Assim, de acordo com a convenção Americana, o Controle de
Convencionalidade deve ser exercitado pelo Poder Judiciário dos Estados-partes à
essa convenção, que se obrigaram a fazer a compatibilização dos instrumentos
internacionais de direitos humanos.
Para a corte Interamericana, o juiz nacional, como longa manus do
Estado, tem o dever de compatibilizar a normativa doméstica com os
ditames dos tratados de direitos humanos ratificados e em vigor no
país, devendo proceder ex officio (para além, evidentemente, de
quando há iniciativa da parte). A sua atuação é direta e não requer
pedido do interessado, tampouco autorização constitucional ou
legislativa para tanto, pois decorrente da jurisprudência vinculante da
Corte. Também deverá o magistrado controlar a convencionalidade de
forma preliminar, antes da análise do mérito do pleito principal. Depois
de realizado ex officio e preliminarmente, só assim poderá o juiz
passar ao exame de mérito do pedido principal e proferir sentença.
(MAZZUOLI, 2016, p .40).

Desse modo, a Convenção dá ao Poder Judiciário o exercício de controlar
a Convencionalidade preliminarmente através da atuação dos magistrados e dos
Tribunais, sem que sejam provocados.

3.1 Controle de Convencionalidade no Sistema Interamericano e a
jurisprudência da Corte Interamericana

O Controle de convencionalidade, ou seja, a compatibilização vertical das
normas domésticas com os tratados internacionais de direitos humanos em vigor no
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Estado, é uma obrigação convencional que provém da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos.
A previsão do artigo 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos, sob
a frase “obrigação de respeitar os direitos”, combinada com o artigo 2º, com o “dever
de adotar disposições de direito interno”, deu origem a doutrina do controle de
convencionalidade como uma obrigação estatal. O artigo 1º e artigo 2º preveem,
respectivamente:
Artigo 1º - Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a
respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu
livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita a sua
jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo,
idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza,
origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou
qualquer outra condição social. [...]
Artigo 2º - Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no
artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de
outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de
acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições
desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que
forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.
(CADH, 1969).

Além disso, a essas obrigações se acrescenta o artigo 43 da Convenção
que trata da obrigação dos estados partes.
Artigo 43 - Os Estados Partes obrigam-se a proporcionar à Comissão
as informações que está lhes solicitar sobre a maneira pela qual o seu
direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições
desta Convenção. (CADH, 1969).

Para adiante de obrigação convencional, o controle da convencionalidade
é também obrigação decorrente da jurisprudência constante da Corte Interamericana
de Direitos Humanos, “a interprete última” da Convenção Americana. Em seus
reiterados

pronunciamentos,

a

Corte

Interamericana

tem

demostrado

sua

preocupação de que seja o controle da convencionalidade bem exercitado pelo Poder
Judiciário dos Estados-partes à Convenção Americana, atribuindo aos juízes desses
Estados a obrigação primaria de compatibilização das normas internas com os
mandamentos dos instrumentos internacionais de direitos humanos que o Estado é
parte. (MAZZUOLI, 2016, p. 39-40).
Assim, o exercício do Controle de Convencionalidade, não é mecânico, não
deve ser efetivado pela simples sobreposição de uma norma internacional a outra
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interna. Por isso requer que o magistrado tenha conhecimento do conteúdo eficacial
da norma paradigma, ou seja, da norma internacional mais benéfica, e da
interpretação que dela faz a Corte Interamericana.
De acordo com Mazzuoli, teriam duas técnicas de controle conjugadas, a
primeira seria a que leva em consideração somente o texto do tratado paradigma, já
a segunda seria a que acresce a interpretação, acaso existente, que dele faz a corte
interamericana, à luz de sua jurisprudência constante e dos padrões internacionais
aplicáveis ao respectivo tema.
Não havendo interpretação da norma já realizada pela corte regional,
deverá o juiz postar-se no lugar de juiz internacional para, à luz dos
princípios do direito internacional dos direitos humanos, especialmente
no princípio pro homine ou pro persona, proferir sentença.
(MAZZUOLI, 2016, p. 41).

Nesse sentido, o juiz doméstico deve ser proativo na implementação, ou
seja, na interpretação mais a aplicação dos tratados de direitos humanos em vigor no
Estado, rechaçando ex officio qualquer interpretação, como se juiz internacional fosse.
O que não pode acontecer é a não aplicação da norma internacional de proteção sob
o pretexto de falta de conhecimento. (MAZZUOLI, 2016, p. 41).
Para que haja uma boa atuação do juiz no exercício do controle da
convencionalidade é preciso que o Estado também acompanhe, uma espécie de longa
manus. A convenção Americana traz aos Estados membros o dever de tomar as
medidas necessárias, legislativas e de outra natureza, para tornar efetivos os direitos
e liberdades nela reconhecidos.
No sistema interamericano de Direitos Humanos a teoria do controle da
convencionalidade surgiu pela primeira vez no caso Almonacid Arellano e outros Vs.
Chile, na data de 26 de setembro de 2006.
No caso Almonacid Arellano e outros, a Corte Interamericana de Direitos
Humanos (doravante denominada a Corte Interamericana, “a Corte” ou “o Tribunal”)
estava integrada pelos seguintes juízes: O Presidente Sergio García Ramírez; O VicePresidente Alirio Abreu Burelli Antônio A. Os Juízes Cançado Trindade, Manuel E.
Ventura Robles e Diego García-Sayán.
Os fatos da demanda foram apresentados da seguinte forma: Em 11 de
julho de 2005, em conformidade com o disposto nos artigos 50 e 61 da Convenção
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Americana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (doravante denominada
“a Comissão” ou “a Comissão Interamericana”) submeteu à Corte uma demanda
contra o Estado do Chile (doravante denominado “o Estado” ou “Chile”), a qual se
originou na denúncia número 12.057, recebida na Secretaria da Comissão em 15 de
setembro de 1998. (CIDH, 2006).
A Comissão apresentou a demanda com o objetivo de que a Corte decida
se o Estado violou os direitos consagrados nos artigos 8 (Garantias Judiciais) e 25
(Proteção Judicial) da Convenção Americana, em relação à obrigação estabelecida
no artigo 1.1 (Obrigação de Respeitar os Direitos) da mesma, em detrimento dos
familiares do senhor Luis Alfredo Almonacid Arellano. Além disso, a Comissão
solicitou à Corte que declare que o Estado descumpriu a obrigação emanada do artigo
2 (Dever de adotar disposições de Direito Interno) da Convenção.
Os fatos expostos pela Comissão na demanda se referem à suposta falta
de investigação e punição dos responsáveis pela execução extrajudicial do senhor
Almonacid Arellano, a partir da aplicação do Decreto Lei no 2.191, lei de anistia
adotada no Chile em 1978, assim como à suposta falta de reparação adequada em
favor de seus familiares. (CIDH, 2006).
Além disso a Comissão solicitou à Corte Interamericana que, de acordo
com o artigo 63.1 da Convenção, ordene ao Estado adotar determinadas medidas de
reparação indicadas na demanda (par. 139 infra). Por último, solicitou à Corte que
ordene ao Estado o pagamento das custas e gastos referentes à tramitação do caso
na jurisdição interna e perante os órgãos do Sistema Interamericano de Proteção dos
Direitos Humanos. (CIDH, 2006).
O Chile é Estado Parte na Convenção Americana desde 21 de agosto de
1990 e reconheceu a competência contenciosa da Corte nessa mesma data. Nesse
momento declarou que reconhecia a competência da Corte, conforme o disposto no
artigo 62 da Convenção, apenas a respeito dos “fatos posteriores à data do depósito
deste Instrumento de Ratificação ou, em todo caso, dos fatos cujo princípio de
execução seja posterior a 11 de março de 1990”. O Estado alegou em suas exceções
preliminares que o Tribunal não possui competência para conhecer do presente caso
(par. 38 infra). Portanto, a Corte decidirá primeiro sobre as exceções preliminares
interpostas pelo Chile; posteriormente, caso seja juridicamente procedente, o Tribunal
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passará a decidir sobre o mérito e as reparações solicitadas no presente caso (CIDH,
2006).
Assim após todo o rito processual a sentença trouxe de forma inaugural
formalmente a doutrina do controle interno de Convencionalidade no âmbito do
Continente Americano. Esse caso também é tido como verdadeira questão de Ordem
Pública internacional.
Parágrafo 124. A Corte tem consciência de que os juízes e tribunais
internos estão sujeitos ao império da lei e, por isso, são obrigados a
aplicar as disposições vigentes no ordenamento jurídico. Mas quando
um Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção
Americana, seus juízes, como parte do aparato estatal, também estão
submetidos a ela, o que os obriga a velar para que os efeitos das
disposições da Convenção não se vejam diminuídos pela aplicação de
leis contrarias a seu objeto e a seu fim e que, desde o início, carecem
de efeitos jurídicos. Em outras palavras, o Poder Judiciário deve
exercer uma espécie de “controle de convencionalidade” entre as
normas jurídicas internas aplicadas a casos concretos e a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos. Nesta tarefa, o Poder Judiciário
deve levar em conta não apenas o tratado, mas também a
interpretação que a Corte Interamericana, intérprete última da
Convenção Americana, fez do mesmo. (CIDH, 2006).

Antes dessa decisão a nomenclatura “controle da convencionalidade” já
havia sido referida no voto separado do juiz Sérgio García Ramirez, no caso Myrna
Mack Chang Vs. Guatemala, em 25/11.2003, mas a partir dessa decisão de 2006 a
veio formalmente aparecer no sistema Interamericano. Nesse sentido a partir de 2006
a corte interamericana transportou essa obrigatoriedade de controle, de forma
prioritária para o judiciário interno dos Estados – partes.
Quanto ao desenvolvimento do controle de convencionalidade, trata-se da
primeira aparição dentro da jurisprudência da Corte IDH, através do voto de García
Ramirez. O mote para a invocação do controle de convencionalidade no caso se deu
pelo fato do Estado ter se escusado, em prol da “independência dos poderes”, de
realizar as reparações às vítimas no que tange ao fim dos obstáculos no processo e
a negligência dos órgãos judiciários. Para o Juiz quando um Estado assume uma
obrigação frente ao cenário internacional, como a obrigação convencional, todos seus
órgãos passam a estar vinculados a ela. Dessa forma, quando as leis e atos
normativos internos aplicados não são compatíveis com a CADH, ou seja, não passam
pelo controle de convencionalidade, a responsabilidade deve ser assumida pelo
Estado como um todo, frente à obrigação assumida no plano internacional, e não
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apenas por órgãos específicos. Confira-se o trecho do voto concorrente: (LEGALE,
SIDDHARTA, SILVA, 2018).
Artigo 27. Para os efeitos da Convenção Americana e o exercício da
jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, o Estado vem em
forma integral, como um todo. Nesta ordem, a responsabilidade é
global, tem o Estado em seu conjunto e não sujeita divisões de
atribuições que remetem ao Direito Interno. Não é possível dividir
internacionalmente o Estado, obrigar frente a Corte só um ou alguns
de seus órgãos, entregando a estes a representação do Estado em
juízo – sem que essa representação repercuta sobre o Estado em seu
conjunto – e subtrair outros do regime convencional de
responsabilidade, deixando suas atuações fora do Controle de
convencionalidade que traz consigo a jurisdição da Corte
Internacional. (LEGALE, SIDDHARTA, SILVA, 2018).

Pouco tempo depois, em 24 de novembro de 2006, a Corte voltou a referirse no Controle da Convencionalidade no Caso dos trabalhadores Demitidos do
Congresso Vs. Peru.
Parágrafo 128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado
internacional como la Convención 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”77 ex officio
entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente
en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones
procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada
exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en
cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba
ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y
materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.
(CIDH, 2006).

Assim de acordo com Mazzuoli, percebe-se um dever do Poder Judiciário
interno: o de controlar a Convencionalidade de suas leis em face dos tratados de
direitos humanos em vigor no país. Na frase derradeira do primeiro trecho citado no
Caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile, segundo a qual o Poder Judiciário “deve
ter em conta não somente o tratado, senão também a interpretação que do mesmo
tem feito a Corte Interamericana, intérprete última da Convenção Americana”, fica
claro também que o controle de Convencionalidade exercido pelos juízes e tribunais
nacionais deverá pautar-se pelos padrões estabelecidos pela “interprete última“ da
Convenção, ou seja a Corte Interamericana.
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Isso produz reflexo no chamado controle difuso de Convencionalidade, pois
se a Corte, como interprete última da Convenção não limita o dito controle a um pedido
expresso das partes em um caso concreto, e se, por seu turno, os juízes e tribunais
locais “devem” levar em conta a interpretação de que o tratado faz aquele Tribunal,
isso significa que o Poder Judiciário interno não deve se prender à exclusiva
solicitação das partes, mas controlar a Convencionalidade das leis ex officio, sempre
que estiver diante de um caso concreto cuja solução possa ser encontrada em tratado
internacional de direitos humanos em que o Estado seja parte iura novit curia.
(MAZZUOLI, 2018, p. 257-258).
Nesse sentido, Mazzuoli destaca também que todo e qualquer tratado
de direitos humanos é paradigma para o controle da
convencionalidade, e não somente a Convenção Americana, assim:
Os direitos previstos em todos esses instrumentos, assim, formam
aquilo que se pode chamar de “bloco de convencionalidade” à
semelhança do conhecido “bloco de constitucionalidade”, ou seja, se
formam um corpus juris de direitos humanos de observância
obrigatória aos Estados – partes. (MAZZUOLI, 2018, p. 258).

Entretanto foi com o Caso Cabrera Garcia e Montiel Flores Vs. México, que
a Corte Interamericana decidiu de forma unanime nos votos, afirmando assim a
jurisprudência do Controle da convencionalidade.
Dos parágrafos 225 a 233 da sentença, a Corte reafirmou a sua
jurisprudência, sobre o Controle da Convencionalidade, trazendo a citação de outras
decisões de Cortes Supremas de países Latino Americanos. Vejamos a seguir:
Paragrafo 225. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que
es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio
de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte
de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus
órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo
cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la
Convención no se vean mermados por la aplicación de normas
contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la
administración de justicia en todos los niveles están en la obligación
de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas
internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la
administración de justicia deben 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. (CIDH,
2010).
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Nesse parágrafo 225, podemos destacar que houve a citação de outras
decisões de Cortes Supremas de países Latino Americanos, como o Caso Velásques
Rodrígues vs. Honduras, nota 25, da página 134; Caso Lori Berenson Mejía vs. Peru,
sentença de 25 de novembro de 2004, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, nota 100,
página 24. Citação também do Caso Arellano y otros vs. Chile, Caso Rosendo Cantú
y outra vs. México, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolívia.
Parágrafo 226. Así, por ejemplo, tribunales de la más alta jerarquía en
la región se han referido y han aplicado el control de convencionalidad
teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por la Corte
Interamericana. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica ha señalado que:
Debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos
es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre
Derechos Humanos [...], la fuerza de su decisión al interpretar la
convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya
sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá –de principioel mismo valor de la norma interpretada. (CIDH, 2010).

Aqui vemos que no parágrafo 226, há a citação da sentença emitida em 9
de maio, pela sala constitucional da corte suprema de justiça da costa Rica, voto 231395 (Expediente 0421-s-90). conforme visto na decisão.
Parágrafo 227.Por su parte, el Tribunal Constitucional de Bolívia ha
señalado que:
En efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como norma
componente del bloque de constitucionalidad, está constituido por tres
partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: la primera,
conformada por el preámbulo, la segunda denominada dogmática y la
tercera referente a la parte orgánica. Precisamente, el Capítulo VIII de
este instrumento regula a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación
constitucional “sistémico”, debe establecerse que este órgano y por
ende las decisiones que de él emanan, forman parte también de este
bloque de constitucionalidad.
Esto es así por dos razones jurídicas concretas a saber: 1) El objeto
de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
y, 2) La aplicación de la doctrina del efecto útil de las sentencias que
versan sobre Derechos Humanos. (CIDH, 2010).

O parágrafo 227, nos remete a uma sentença emitida em 10 de maio de
2010 pelo Tribunal Constitucional da Bolívia (Expediente No. 2006- 13381-27-RAC),
apartado III.3. sobre “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Fundamentos y efectos de las Sentencias emanadas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos”. (CIDH, 2010).
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Parágrafo 228. Asi mismo, la Suprema Corte de Justicia de República
Dominicana ha establecido que:
En consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado
dominicano, y, por ende, para el Poder Judicial, no sólo la normativa
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino sus
interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales, creados como
medios de protección, conforme el artículo 33 de ésta, que le atribuye
competencia para conocer de los asuntos relacionados con el
cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes.
(CIDH, 2010).

Esse parágrafo remete ao que foi decidido na resolução n.º 1929-2003,
emitida em 13 de novembro de 2003 pela Suprema Corte de Justiça de República
Dominicana
Parágrafo 229.De otro lado, el Tribunal Constitucional del Perú ha
afirmado que:
La vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana no se
agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al
Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su
fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio
de la [Cuarta Disposición Final y Transitoria (CDFT)] de la Constitución
y el artículo V del Título Preliminar del [Código Procesal
Constitucional], en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para
todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el
Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la
capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la
Corte Interamericana, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado,
aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la
interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en
todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos,
incluyendo, desde luego, a este Tribunal. (CIDH, 2010).

Nesse dispositivo, a base foi a sentença proferida em 21 de julho de 2006,
pelo Tribunal Constitucional do Peru, (Expediente nº 2730-2006/PA), fundamento 12.
Parágrafo 230. Dicho Tribunal también há estabelecido que:
Se desprende la vinculación directa entre la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y este Tribunal Constitucional; vinculación que
tiene una doble vertiente: por un lado, reparadora, pues interpretado
el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la
Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada
y eficaz protección; y, por otro, preventiva, pues mediante su
observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que
acarrean las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos para la seguridad jurídica del Estado peruano.
(CIDH, 2010).

Aqui a base foi a sentença 00007/2007-PI/TC, emitida em 19 de junho de
2007, pelo Pleno do Tribunal Constitucional do Peru, (Colegio de Abogados del Callao
c. Congreso de la República), fundamento 26.
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Parágrafo 231. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de
Argentina ha referido que las decisiones de la Corte Interamericana
“resulta[n] de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art.
68.1, CADH)”, por lo cual dicha Corte ha establecido que “en principio,
debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal
internacional”. Igualmente, dicha Corte Suprema estableció “que la
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos” ya que se “trata de una insoslayable pauta de
interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de
su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones
asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos.” (CIDH, 2010).

Neste a referência é a sentença da Corte Suprema de Justiça da Nação
Argentina, Mazzeo, Júlio Lilo y otros, recurso de cassação de inconstitucionalidade,
M. 2333. XLII. y otros de 13 de Julio de 2007, parágrafo. 20.
Parágrafo 232. Además, la Corte Constitucional de Colombia ha
señalado que en virtud de que la Constitución colombiana señala que
los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse “de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia”, se deriva “que la jurisprudencia de las
instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados,
constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el
sentido de las normas constitucionales sobre derechos
fundamentales.” (CIDH, 2010).

Sentença C-010/00 emitida el 19 de janeiro de 2000 pela Corte
Constitucional da Colômbia, parágrafo. 6.
Parágrafo 233. De tal manera, como se indicó en los Casos Radilla
Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú, es necesario que las
interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios
de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México,
se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este
Tribunal que han sido reiterados en el presente caso y que aplican
para toda violación de derechos humanos que se alegue hayan
cometido miembros de las fuerzas armadas. Ello implica que,
independientemente de las reformas legales que el Estado deba
adoptar (infra párr. 234), en el presente caso corresponde a las
autoridades judiciales, con base en el control de convencionalidad,
disponer inmediatamente y de oficio el conocimiento de los hechos por
el juez natural, es decir el fuero penal ordinário. (CIDH, 2010).

Neste parágrafo 233 aparece a referência das decisões. Caso Radilla
Pacheco vs. México, supra nota 302, página. 340; Caso Fernández Ortega y otros. vs.
México, supra nota 39, página. 237, e do Caso Rosendo Cantú y otra vs. México,
supra nota 30, página. 220.
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A obrigação de controlar a convencionalidade das normas internas a outros
órgãos do Estado, que não somente os juízes, restou assentada no julgamento do
Caso Gelmam Vs Uruguai, datado em 24 de fevereiro de 2011, quando a Corte
entendeu que todos os órgãos do Estado, incluído os juízes estão submetidos à
autoridade da Convenção Americana. Assim cabe aos juízes e órgãos vinculados à
administração da Justiça em todos os níveis exercer ex officio o controle de
convencionalidade das normas internas. (MAZZUOLI, 2018, p. 259-260).
Parágrafo 193. Quando um Estado é parte de um tratado internacional
como a Convenção Americana, todos os seus órgãos, inclusive seus
juízes, estão submetidos àquele, o que os obriga a zelar para que os
efeitos das disposições da Convenção não se vejam enfraquecidos
pela aplicação de normas contrárias a seu objeto e fim, razão pela qual
os juízes e órgãos vinculados à administração de justiça, em todos os
níveis, possuem a obrigação de exercer ex officio um “controle de
convencionalidade” entre as normas internas e a Convenção
Americana, evidentemente no marco de suas respectivas
competências e da normativa processual correspondente. Nesta tarefa
devem considerar não apenas o tratado, mas também sua
interpretação realizada pela Corte Interamericana, intérprete última da
Convenção Americana. (CIDH, 2011).

Assim com o julgamento do Caso Gelmam Vs. Uruguai, a corte
Interamericana a partir dessa decisão, amplia a obrigação a todos os órgãos, ou seja,
todos os órgãos vinculados à administração da Justiça, no âmbito de suas respectivas
competências e regras processuais, deverão observar a convencionalidade.
(MAZZUOLI, 2018, p. 260).
Assim as decisões da Corte Interamericana apresentadas mostram que o
controle nacional da convencionalidade das leis, deve ser tido como de grande
importância, e sendo assim somente em casos de falta de sua realização interna é
que a Justiça Internacional atua, trazendo o controle de ultimo grau. De acordo com
Mazzuoli:
A luz da jurisprudência da Corte Interamericana o controle nacional
(pelos juízes e tribunais internos) da convencionalidade das normas
domésticas, é o que por primeiro deve ser realizado, antes de qualquer
manifestação de um tribunal internacional a respeito. Dessa forma, as
cortes internacionais somente controlarão a convencionalidade de
uma norma interna caso o Poder Judiciário de origem não tenha
controlado essa mesma convencionalidade, ou a tenha realizado de
maneira insuficiente. (MAZZUOLI, 2018, p. 261).

O Brasil com a aprovação do Decreto Legislativo n.º 89, de 1998 se
comprometeu com a Corte Interamericana. Assim o controle de convencionalidade
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primário, pelos tribunais internos tem sido ordenado pela Corte Interamericana desde
2006, cujas decisões o Brasil se comprometeu através desse decreto.
Por isso no próximo ponto veremos o Controle de convencionalidade no
Direito interno Brasileiro.

3.2 Controle da convencionalidade no direito brasileiro

A entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 foi de extrema
importância, trouxe além de tantos direitos sociais o status constitucional dos tratados
que versassem sobre direitos humanos.
Assim desde a promulgação do texto constitucional brasileiro na data de 05
de outubro de 1988, abriu-se a possibilidade de um juiz ou tribunal local fazer o
controle da convencionalidade pela via difusa.
Primeiramente, é necessário atentar para o fato de que a promulgação
da Constituição de 1988 foi um marco significativo para o início da
redemocratização do Estado brasileiro e de institucionalização dos
direitos humanos no país. Mas, se é certo que a promulgação do texto
constitucional significou a abertura do nosso sistema jurídico para
essa nova ordem estabelecida a partir de então, também não é menos
certo que todo esse processo desenvolveu-se concomitantemente à
cada vez mais intensa ratificação pelo Brasil de inúmeros tratados
internacionais globais e regionais protetivos dos direitos da pessoa
humana, os quais perfazem uma imensa gama de normas diretamente
aplicáveis pelo judiciário e que agregam vários novos direitos e
garantias àqueles já constantes do nosso ordenamento jurídico
interno. (MAZUOLLI, 2016, p. 80).

Assim para que haja o controle da convencionalidade das normas de direito
interno, essa lei deve ter a sua compatibilização material e formal, ou seja;
O controle de convencionalidade das leis nada mais é que o processo
de compatibilização vertical (sobretudo material) das normas
domésticas com os comandos encontrados nas convenções
internacionais de direitos humanos. À medida que os tratados de
direitos humanos são materialmente constitucionais (art.5º § 2º) ou
material e formalmente constitucionais (art.5º §3º), é lícito entender
que o clássico “controle de constitucionalidade “deve agora dividir
espaço com esse novo tipo de controle (de convencionalidade) da
produção e aplicação da normatividade interna. (MAZZUOLI, 2018,
323).

Nesse sentido, o entendimento é de que os tratados que versem sobre
direitos humanos e são submetidos a ratificação se equiparam a emendas
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constitucionais e como tais com status constitucional, já no caso de tratados
internacionais que não se trate de direitos humanos, terá tal tratado caráter de norma
supralegal.
Portanto desde o nascimento da Constituição Federal, em 1988 existe a
possibilidade do controle difuso de constitucionalidade, e após a entrada da Emenda
Constitucional n.º 45 de 2004 entrou em vigor no país o controle na forma
concentrada.
Para melhor compreender, veremos como os tratados internacionais
entram no ordenamento jurídico brasileiro. Assim veremos como a Constituição
Federal tratou sobre esse tema e como as constituições anteriores resolviam a
respeito dos tratados internacionais, reconstituindo o enfrentamento do tema desde a
Constituição do Império até chegarmos a Constituição vigente, de 1988.
Os Estados são responsáveis em manter dentro de seu Direito interno,
um sistema de integração das normas internacionais por eles mesmos
subscritas. Essa processualística ou vem disciplinada em lei ou
regulada pelo texto constitucional, sendo esse último o caso do Brasil.
(MAZZUOLI, 2018, p. 278).

3.3 As constituições brasileiras e os tratados internacionais.

Historicamente o Poder executivo, que também era chamado de poder
soberano, sempre foi o órgão principal para manter as relações internacionais com
outros países, na figura do Monarca, representava o Estado e tinha o chamado jus
representationis omnimodae, que quer dizer a personificação do poder estatal
absoluto. (MAZZUOLI, 2018, p. 279).
Foi com o passar do tempo que a começou a ser limitada a competência
do Executivo, com relação a celebração de tratados e a surgir a divisão interna dos
poderes, com o intuito de democratizar o processo de conclusão dos tratados.
(MAZZUOLI, 2018, p. 279).
No Brasil esse processo não foi diferente, a primeira Constituição brasileira
reporta-se a data de 1824, período em que o Brasil era uma monarquia. Essa carta
trouxe o que foi chamada de negociações políticas com as nações estrangeiras,
tratados e alianças.
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A Constituição de 1824 repetiu, no que concerne à celebração dos tratados,
os termos do Projeto do Conselho de Estado nomeado por D. Pedro I, estipulando que
a aprovação pelo Legislativo somente ocorreria para os tratados concluídos em tempo
de paz e que envolvessem cessão ou troca de território do Império ou de suas
possessões, isso estava escrito no artigo 102, VII e VIII. (MEDEIROS, 1995, p. 8090).
Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos
seus Ministros de Estado.
São suas principais atribuições
[...]
VII. Dirigir as Negociações Políticas com as Nações estrangeiras.
VIII. Fazer Tratados de Aliança ofensiva, e defensiva, de Subsidio, e
comercio, levando-os depois de concluídos ao conhecimento da
Assembleia Geral, quando o interesse, e segurança do Estado
permitirem. Se os Tratados concluídos em tempo de paz envolverem
cessão, ou troca de Território do Império, ou de Possessões, a que o
Império tenha direito, não serão ratificados, sem terem sido aprovados
pela Assembla Geral. (BRASIL,1824).

Assim observa-se que no período monárquico do Brasil a celebração de
tratados já estava esculpida na Constituição, tendo como o Imperador chefe de estado
e chefe do poder executivo numa única pessoa, era ele o responsável pela celebração
desses tratados com outros países juntamente como os Ministros de Estado.
Por sua vez a constituição de 1891, primeira constituição republicana
brasileira trouxe a seguinte redação sobre tratados internacionais nos artigos 34 e 48.
Art. 34. Compete privativamente ao Congresso Nacional:
[...]
12. Resolver definitivamente sobre os tratados e convenções com as
nações estrangeiras;
Art. 48. Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
16. Entabular negociações internacionais, celebrar ajustes,
convenções e tratados, sempre ad referendum do Congresso, e
aprovar os que os Estados celebrarem na conformidade do art. 65,
submetendo-os, quando cumprir, a autoridade do Congresso.
(BRASIL,1891).

Assim importante salientar que a Constituição de 1891 foi a primeira
republicana no Brasil. Seguindo as Constituições brasileiras e as previsões a respeito
da celebração de tratados pelo Brasil, temos a Carta de 1934. Nessa carta a previsão
aparece nos artigos 40 e 56.
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Art. 40 - É da competência exclusiva do Poder Legislativo:
a) resolver definitivamente sobre tratados e convenções com as
nações estrangeiras, celebrados pelo Presidente da República,
inclusive os relativos à paz;
Art. 56 - Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
Parágrafo 6º celebrar convenções e tratados internacionais, ad
referendum do Poder Legislativo. (BRASIL,1934).

Na Constituição Brasileira de 1937, a celebração de tratados aparece nos
artigos 54, e 74.
Art. 54 - Terá início no Conselho Federal a discussão e votação dos
projetos de lei sobre:
a) tratados e convenções internacionais;
[...]
Art. 74 - Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
d) celebrar convenções e tratados internacionais ad referendum do
Poder Legislativo (BRASIL, 1937)

Já a Constituição de 1946 contemplou a celebração de tratados nos artigos
66 e 87.
Art. 66 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre os tratados e convenções celebradas
com os Estados estrangeiros pelo Presidente da República;
[...]
Art. 87 - Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
VII - celebrar tratados e convenções internacionais ad referendum do
Congresso Nacional; (BRASIL, 1946).

Nesse sentido a Constituição de 1967 trouxe com a redação da EC nº 1/69,
no seu artigo 44 as convenções e tratados;
Art. 44 - É da competência exclusiva do congresso nacional:
I – resolver definitivamente sobre os tratados, convenções e atos
internacionais celebrados pelo Presidente da República;
[...]
Art. 81. Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
X – celebrar tratados, convenções e atos internacionais ad referendum
do Congresso Nacional. (BRASIL, 1967).
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Nessa sequência se observa que historicamente as Constituições
brasileiras desde a época imperial contemplam a importância das relações com os
demais países e deixaram muito claro que os tratados internacionais são fontes
significativas para o direito.
A constituição Federal de 1988, no que concerne ao tema aqui versado,
assim dispõe:
Art.49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
Art.52.Compete privativamente ao Senado Federal
[...]
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]

VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a
referendo do Congresso Nacional; (BRASIL, 1990)

A competência para celebrar tratados foi muito discutida pela Assembleia
Constituinte de 1987 a 1988, o que resultou numa aparente antinomia dos artigos 49
inc. I e 84, inc. VIII. (MAZZUOLI, 2018, p. 281).
Assim pela leitura dos artigos é possível perceber que a vontade do Poder
Executivo, manifestada pelo Presidente da República está condicionada ao
Congresso, ou seja, há a colaboração entre o Executivo e o Legislativo para a
conclusão de um tratado internacional.
Porém a própria Constituição Federal de 1988 acolhe os tratados de
direitos humanos, independentemente de aprovação legislativa ou por maioria
qualificada, é o que se retira da leitura do artigo art.5º parágrafo 2º da Constituição;
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...].

Parágrafo 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte. (BRASIL, 1990).

Sendo assim, a própria constituição cita que os direitos decorrentes dos
tratados internacionais em que o Brasil faça parte serão garantidos, sem excluir os já
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explicitados pela própria constituição. Aqui em nenhum momento se pode tirar que
será preciso que o país ratifique o tratado internacional ou passe por algum processo
legislativo.
Com base neste dispositivo, que segue a tendência do
constitucionalismo contemporâneo, os tratados internacionais de
direitos humanos ratificados pelo Brasil têm índole e nível
constitucionais, além de aplicação imediata, não podendo ser
revogados por lei ordinária posterior. E a nossa interpretação sempre
foi a seguinte: se a Constituição estabelece que os direitos e garantias
nela elencados “não excluem” outros provenientes dos tratados
internacionais “em que a República Federativa do Brasil seja parte”, é
porque ela própria está a autorizar que esses direitos e garantias
internacionais constantes dos tratados de direitos humanos ratificados
pelo Brasil “se incluem” no nosso ordenamento jurídico interno,
passando a ser considerados como se escritos na Constituição
estivessem. É dizer, se os direitos e garantias expressos no texto
constitucional “não excluem” outros provenientes dos tratados
internacionais em que o Brasil seja parte. (MAZZUOLI, 2016, p. 8283).

Assim retira-se do texto, no artigo 5º parágrafo 2º que a Constituição
reconhece a dupla fonte normativa, uma advinda do direito interno, ou seja os direitos
expressos e implícitos na própria Constituição, e assim submetidos as regras e
garantias decorrentes dos regimes e princípios por ela adotados, e a outra advinda do
direito internacional, qual seja as que decorrem dos tratados internacionais de direitos
humanos que o Brasil seja parte. (MAZZUOLI, 2016, p. 84).
A Constituição também trouxe que, se houver a aprovação por maioria
qualificada, esses tratados internacionais passam a ter equivalência a emenda
constitucional, após a sua ratificação, é o que estabelece o artigo 5º parágrafo 3º, com
o advento da Emenda Constitucional nº 45 de 2004 que inseriu o parágrafo 3º ao artigo
5º, trazendo a seguinte redação:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...].

Parágrafo 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. [Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004]. (Brasil, 2018).
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Dessarte com a incorporação do parágrafo 3º ao artigo 5º surge a
possibilidade do controle de convencionalidade também pela via concentrada, desde
que sejam aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, tornando-se equivalentes às emendas
constitucionais. Isto é, os mencionados tratados são introduzidos no ordenamento
jurídico como emendas à constituição.
De forma expressa, a Carta de 1988 atribuiu aos tratados
internacionais de proteção dos direitos humanos devidamente
ratificados pelo Estado brasileiro (e em vigor) a condição de fontes do
sistema constitucional de proteção de direitos. É dizer, tais tratados
passaram a ser fontes do sistema constitucional de proteção de
direitos do mesmo plano de eficácia e igualdade daqueles direitos,
expressa ou implicitamente, consagrados pelo texto constitucional, o
que justifica o status de norma constitucional que detêm tais
instrumentos internacionais no ordenamento jurídico brasileiro.
(MAZZUOLI, 2016, p. 84).

Assim, os tratados passam a ser fontes do sistema constitucional de
proteção de direitos com a mesma eficácia e igualdade dos direitos, expressos ou
implícitos.

3.4 O procedimento de incorporação dos tratados internacionais

A norma jurídica pode ser dividida em três planos: o plano da existência, o
plano da validade e o plano da eficácia. O direito, diante da sua finalidade de ordenar
a conduta humana, valora os fatos e, através das normas jurídicas, erige à categoria
de fato jurídico aqueles fatos que possuem relevância para o Direito. (MELLO, 2004,
p. 9).
Para Pontes de Miranda, o direito possuía três revelações, o sentimento
jurídico, a convicção jurídica e a pesquisa jurídica, e através desses critérios
processava-se a adaptação à vida social. O direito se realiza, assim, quando confere
e reconhece existência, consequências e finalidade jurídicas às relações humanas
através da imposição de normas jurídicas. (PONTES DE MIRANDA. 1935, t, I, p. 3).
Pontes de Miranda alegava em seus escritos a supremacia que o Direito
das Gentes exercia sobre o direito interno de cada Estado. Deveria haver o respeito
aos costumes e tratados internacionais, aos julgamentos realizados pelas Cortes de
arbitragem e o acatamento de resoluções emanadas de juristas especializados
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naquele Direito, em contrapartida a uma certa isenção do particularismo de cada
Estado. Isso garantiria prestígio e supremacia ao Direito das Gentes, pois “Ele é a
economia dirigida, no sentido de servir a todos, são os dois polos culturais do Século
XX”. (PONTES DE MIRANDA ,1935, t, I, p. 6).
Assim, ocorrendo no mundo o fato previsto abstratamente pela norma
(suporte fático hipotético), a norma jurídica incide transformando o fato em fato
jurídico. Ao sofrer a incidência o fato é transportado para o mundo jurídico,
ingressando no plano da existência. (MELLO, 2004, p.71).
Dessa forma ocorre a mudança do fato para a norma jurídica, transformado
o que ocorre abstratamente em fato jurídico.

3.5 Planos da existência, validade e eficácia.

Quando se diz que uma norma existe isto quer dizer que a norma está posta
no mundo, independentemente de ser vigente, de ser válida ou eficaz. Desta forma, o
ato legislativo começa a existir a partir da sua promulgação (declaração formal pela
autoridade competente da existência do ato legislativo), ainda que a sua publicação
somente ocorra posteriormente, nesse sentido, é importante destacar que nem todos
os atos legislativos estão sujeitos a promulgação. Com relação a estes começam a
existir a partir de sua publicação. (MELLO, 2004, p. 78-79).
A norma inicia a sua vigência a partir da publicação, possibilidade de
produzir os seus efeitos, uma vez que, somente através da publicação a norma passa
a ser conhecida por aqueles a quem se destina, ou seja, dá a publicidade para que
essa norma seja conhecida. Assim, com relação ao processo de formação dos
tratados em geral é possível verificar três fases distintas: negociação, conclusão e
assinatura do tratado; as três fases são da competência do Poder Executivo.
(PIOVESAN, 1997, p. 76).
De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro o Presidente da República
tem competência para celebrar o tratado e, posteriormente, o Congresso Nacional tem
a competência e aprova-lo ou não, mediante decreto legislativo.
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...) VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos
a referendo do Congresso Nacional;
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Art. 49.É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional;

Nesse sentido, é o Poder Executivo Federal quem negocia e assina os
tratados celebrados pelo Brasil, é ele quem decide quando enviar um tratado assinado
ao Congresso Nacional para aprovação legislativa (pode nunca fazê-lo, e, neste caso,
o tratado não entra em vigor para o Brasil, se a aprovação legislativa for obrigatória
na espécie), se for aprovação o tratado pelo Congresso, é o Poder Executivo Federal
que decide quando ratificá-lo (pode nunca fazê-lo, e, neste caso, o tratado não entra
em vigor para o Brasil); e na hipótese de rejeição do tratado pelo Congresso, o tratado
não poderá ser ratificado pelo Executivo. Compete ao Poder Executivo denunciar
tratados.
Tendo sido aprovada pelo Parlamento e sancionada pelo Presidente da
República, com promulgação e publicação anteriores, a lei é vigente, ou seja,
existente em território nacional, podendo ter que respeitar o período de eventual
vacatio legis.
O Poder Executivo Federal, após a ratificação, promulga o tratado, por meio
de decreto do Presidente da República e publica-o no Diário Oficial da União.
Após a aprovação pelo Congresso Nacional, o tratado volta para o Poder
Executivo para que seja ratificado.
O poder de celebrar tratados como é concebido e como de fato se
opera – ao atribuir o poder de celebrar ao presidente, mas apenas
mediante o referendo do legislativo – busca limitar e descentralizar o
poder de celebrar tratados, prevenindo o abuso desse poder.”
(PIOVESAN, 1997, p. 80).

Com a ratificação do tratado Internacional pelo do Presidente da República,
esse deverá ser promulgado internamente através de um decreto de execução
presidencial. Com a expedição do decreto de execução presidencial é que o tratado
internacional ingressou no plano da existência, isto é, o tratado está posto no mundo.
Segundo o artigo 1º da LINDB
Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o
país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada (LINDB)
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Assim, ser vigente é ser existente no plano legislativo, lei vigente é aquela
que já existe, por ter sido elaborada pelo Parlamento e sancionada pelo Presidente
da República, promulgada e publicada no Diário Oficial da União
A expressão fato jurídico foi primeiramente empregada por Savigny ao dizer
que fatos jurídicos seriam “os acontecimentos em virtude dos quais as relações de
direito nascem e terminam .Porém, tal afirmação limitou-se a falar somente do
nascimento e extinção dos fatos jurídicos, faltando abordar outras relações
decorrentes no desenvolver entre o nascer e morrer dos fatos jurídicos.(SAVIGNY,
M.F.C. apud MELLO, 2018, p.111).
Já a concepção dada por Pontes de Miranda foi de que o fato jurídico é “o
fato ou complexo de fatos sobre o qual incidiu a regra jurídica; portanto, o fato que
dimana, agora, ou mais tarde, talvez condicionalmente, ou talvez não dimane, eficácia
jurídica.” (PONTES DE MIRANDA, 1954, t. I, p. 37).
Após atestada a existência do fato jurídico (tendo sido verificado que o fato
é daqueles em que a vontade humana constitui elemento nuclear do suporte fático), o
fato jurídico irá passar pelo plano da validade. No plano da validade será verificada a
perfeição do fato jurídico, isto é, será analisado se o fato não possui qualquer vício
invalidante. (NOVO.Jus.com.br. 2018).
A primeira condição de validade dos tratados internacionais no Brasil diz
respeito à capacidade das partes. O Direito Internacional Público consagra como
atores capazes de concluir tratados, não só apenas os Estados soberanos, mas
também as organizações internacionais, como já explicado anteriormente, a ressalva
que se faz hoje é quanto às organizações não-governamentais. A doutrina majoritária
entende que elas não possuem capacidade jurídica para a celebração de tratados
internacionais, podendo ser apenas observadores, fiscalizando e exigindo o
cumprimento das normas emanadas por esses acordos. (GUERREIRO JR, CECGP,
set. 2018).
O Brasil, é um Estado soberano, assim possui plena capacidade para tanto,
sendo signatário, inclusive, de importantes tratados internacionais sobre Direitos
Humanos.
Há outras condições de validade para os tratados internacionais no Brasil,
mas que não são tratadas de forma específica pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo
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disciplinadas pela própria Convenção de Viena, como o objeto ser lícito e possível.
Essa licitude envolve tanto o plano do direito como da moral.
O artigo 53 da Convenção exige um respeito ao ius cogens que são os
princípios gerais do Direito Internacional:
Art. 53. É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite
com uma norma imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins
da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito
Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela
comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da
qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada
por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza.

Outra condição geral é a de que o consentimento de adesão de um Estado
ao tratado deve ser mútuo e livre, ocorrendo de forma expressa e inequívoca.
Existindo atos ilícitos como erro, dolo, corrupção e coação e sendo estes devidamente
comprovados, o tratado será passível de nulidade ou anulabilidade.
Art. 48. Erro – 1. Um Estado pode invocar erro no tratado como tendo
invalidado o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado se o erro
se referir a um fato ou situação que esse Estado supunha existir no
momento em que o tratado foi concluído e que constituía uma base
essencial de seu consentimento em obrigar-se pelo tratado.

A análise da validade ou invalidade de um ato jurídico assegura a
integridade do ordenamento jurídico, uma vez que, ao recusar utilidade jurídica aos
atos jurídicos que infringem as normas do ordenamento, garante-se a integridade da
vigência do sistema jurídico como um todo.
No âmbito do Direito Público, é possível falar de invalidade das leis que
infringem normas jurídicas de hierarquia superior; tais leis são consideradas nulas,
isto é, inválidas (casos de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos infra legais).
Em suma, a validade das normas jurídicas, nesse novo contorno que
o constitucionalismo contemporâneo lhe traz, não é mais uma
conotação meramente formal, a depender somente da regularidade do
seu processo de produção (conforme defendido por Hobbes e
posteriormente por Bentham e Austin, até chegar a Kelsen e Bobbio).
Tornou-se ela também, como explica Ferrajoli, um fato substancial,
dependente dos conteúdos das decisões, as quais serão inválidas se
contrastarem com os novos princípios positivos do direito
internacional. (MAZZUOLI, 2016, p. 149).

A norma vigente é aquela elaborada pelo Parlamento em conformidade
com as regras do Processo Legislativo estabelecidos pela Constituição, são leis
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editadas pelo Poder executivo com a promulgação e publicação no Diário Oficial da
União. (MAZZUOLI, 2016, p. 151).
Nesse sentido, tendo as condições de estar em vigor a norma será válida,
vigente, e compatível com o texto Constitucional.
Depois de verificada a existência, ou vigência da lei, e de se ver a sua
validade, o último requisito é aferir a sua eficácia. A eficácia está ligada à realidade
social.
Os atos jurídicos, depois de verificada a sua validade, estarão aptos a
produzir os seus efeitos específicos ingressando assim, no plano da eficácia. Assim,
quando em vigor no plano internacional os tratados ratificados pelo Estado,
promulgados e publicados, passam a integrar o arcabouço normativo interno e a
produzir efeitos na ordem jurídica interna. (MAZZUOLI, 2007, p. 299).
Os tratados em geral quando recepcionados pelo ordenamento jurídico
brasileiro adquirem o status de normas infraconstitucionais. Nesses termos, tais
tratados, quando promulgados, revogam todas as normas anteriores contrárias ao seu
conteúdo e, por outro lado, são revogados por leis posteriores quando da existência
de um conflito.

3.6 A posição hierárquica dos tratados internacionais frente ao direito brasileiro

A constituição de 1988 não traz de forma clara a sua posição em relação a
hierarquia dos tratados internacionais comuns frente ao Direito Interno, deixando para
a doutrina e a jurisprudência um papel decisório que caberia ao texto constitucional.
O problema do conflito dos tratados, concorrência entre tratados
internacionais (comuns) e leis internas (infraconstitucionais) podem ser resolvidos de
duas formas: ou se dá prevalência aos tratados sobre o direito interno, como é o caso
das constituições francesa de 1958, grega de 1975 e peruana de 1979, onde essas
garantiam o compromisso internacional plena vigência, mesmo após edição de leis
posteriores que sejam contrarias, ou se dá garantia o tratamento paritário, tomando
como paradigma leis nacionais e outros diplomas equivalentes, aplicando-se o critério
lex posteriori derogat priori. (MAZZUOLI, 2018, p. 311-312).
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No Supremo Tribunal federal até 1977 vigorava a prevalência das normas
internacionais frente as normas de Direito Interno, entretanto após 1977, houve uma
mudança significativa na jurisprudência, os tratados uma vez formalizados passaram
a ter força de lei ordinária, podendo revogar disposições contrarias ou ser revogado
por lei posterior.
Tratando-se de instrumentos internacionais comuns, à exceção dos
tratados de direitos humanos, a jurisprudência do STF tem adotado a
possibilidade de treaty override no Direito brasileiro, entendendo ser
possível a superação de um tratado em virtude da edição de lei
posterior. O chamado treaty override – revogação do tratado (expressa
ou tacitamente) pela lei posterior incompatível – ainda hoje encontra
amparo na jurisprudência da nossa Suprema Corte. (MAZZUOLI,
2018, p. 312).

Durante algumas décadas prevaleceu o entendimento de que havia a
primazia do Direito Internacional sobre o Direito Interno, posição que foi modificada
em 1977 com o RE 80.004/SE, onde aplicou-se a máxima lex posteriori derogat priori.
O RE 80.004-SE/77 foi julgado pelo STF em 1977, Rel. Min. Cunha Peixoto,
julgado em 1º/06/1977), foi o leading case que veio modificar o ponto de vista anterior
do STF. A partir de então, se tem adotado o sistema paritário ou monismo nacionalista
moderado, segundo o qual tratados e convenções internacionais têm status de lei
ordinária.
Esse julgamento teve como fundamento o conflito de leis interna e as leis
internacionais, os magistrados aplicaram no julgamento as teorias dualistas e
monistas. Ambas as teorias possuem suas particularidades quanto aos conflitos de
normas. A apreciação pelo Supremo se deu pelo conflito entre o art.114, III, d da
Constituição Federal de 1967 e o Decreto-Lei n.º 427/69 — o qual dispõe sobre a
tributação do imposto de renda na fonte, registro de letras de câmbio e notas
promissórias — sobre a validade, ou não, de uma nota promissória.
Antes do RE 80.004-SE/77, o STF aplicava a superioridade
hierárquica do direito internacional sobre o direito interno — mudou o
entendimento da aplicação do direito internacional sobre o direito
interno, de forma que prevaleceu o direito interno. Tal decisão
repercutiu, ulteriormente à década de 1970, nas decisões da Corte
Suprema. Parecia que a antinomia estava resolvida, a prevalência do
direito interno brasileiro sobre o direito internacional, como as
convenções e tratados internacionais. (PEREIRA. Jusbrasil).

A controvérsia era entre a pretensão da nulidade do decreto lei n.º 427/69,
na qual exigia o registro da nota promissória na repartição fiscal não previsto na Lei
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Uniforme de Genebra. Apesar de ter sido decidido por maioria, e apenas um voto
vencido, todos os votos apresentaram fundamentos diferentes, o que tornou difícil de
identificar qual fundamento prevaleceu. A posição no RE 80.004 foi um retrocesso
quanto a matéria, a posição anterior era de primazia do Direito Internacional frente ao
Direito Interno.
Deixando de lado antigos precedentes de que leis internas não podem
revogar tratados anteriormente concluídos, o STF preferiu ater-se à
noção de que não há prevalência hierárquica entre tratados
internacionais e leis internas, sendo assim, um compromisso
internacional poderia ver-se revogado, sem maiores consequências no
plano no Direito interno, por legislação ordinária posterior.
(MAZZUOLI, 2018, p. 312).

Com a decisão do RE n.º 80.004, o STF chegou à conclusão de que dentro
do sistema jurídico brasileiro, os tratados e convenções guardavam uma relação de
paridade normativa com as leis ordinárias, ou seja, no que concerne a hierarquia das
fontes, eles estariam no mesmo plano e no mesmo grau de eficácia em que se
posicionam as leis internas. O STF na época colocou os tratados internacionais
ratificados pelo Brasil e as leis ordinárias no mesmo patamar hierárquico, refletindo
assim na teoria monista moderada. (MAZZUOLI, 2018, p. 312).
Essa questão foi muito discutida pela sua controversa com o que preconiza
a Convenção de Viena de 1969, que na época apesar de ainda não ser ratificada, o
Brasil já havia assinado compromisso. Só foi de fato ratificada em 25 de setembro de
2009 e promulgada pelo Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009, define tratado
da seguinte forma:
1. Para os fins da presente Convenção:
a) tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre
Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um
instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos,
qualquer que seja sua denominação específica.”

A convenção expressa três princípios jurídicos basilares, que são
prestigiados no texto da convenção: o do livre consentimento, o da boa-fé e o da regra
do pacta sunt servanda, conforme o artigo 26. Tais postulados são inerentes a todo
procedimento

volitivo

formante

(ALCOFORADO. ConJur. 2010).

de

normas

autônomas

ou

convencionais.
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Desse modo a possibilidade de revogação de uma norma internacional por
uma lei interna que seja contraria a essa norma, violaria o dever de respeito aos
princípios e normas de Direito Internacional.
A infração ao dever de respeito aos princípios e normas do Direito
Internacional, por meio dos poderes do Estado, acarreta sua
responsabilidade no plano internacional, que certamente não pode
ficar esquecida ou relegada a segundo plano de qualquer julgamento
pelo poder judiciário a envolver tais normas. Vige aqui a norma a pacta
sund servanda, universalmente reconhecida como norteadora dos
compromissos exteriores do Estado, expressamente estabelecida
pelo art. 26 da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados de
1969, segundo o qual todo tratado em vigor “obriga as partes e deve
ser cumprido por elas de boa fé”. (MAZZUOLI, 2018, p. 316).

A Constituição brasileira de 1988 não apresenta nenhum dispositivo que
expressamente determine a posição dos tratados internacionais perante o direito
interno, assim a jurisprudência e a doutrina divergem sobre o assunto.
Com base no artigo 102, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, que
trata o seguinte:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:
III- julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em
única ou última instância, quando a decisão recorrida:
[...]
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

Assim esse dispositivo constitucional determina que o Supremo Tribunal
Federal possui competência para julgar, mediante recurso extraordinário, “as causas
decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida declarar a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”, a jurisprudência e a doutrina brasileira
acolheram a tese de que os tratados internacionais e as leis federais possuem a
mesma hierarquia jurídica, ou seja, os tratados internacionais são incorporados no
ordenamento jurídica brasileiro como norma infraconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal, relativo ao tema em conflito entre tratados e
leis internas, trouxe uma novidade, e para muitos um avanço. O voto do Ministro
Sepúlveda Pertence em 29 de março de 2000 no RHC nº.79.785/RJ, trouxe aos
tratados de direitos humanos o caráter supralegal.
“Certo, com o alinhar-me ao consenso em torno da estatura
infraconstitucional, na ordem positiva brasileira, dos tratados a ela
incorporados, não assumo compromisso de logo – como creio ter
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deixado expresso no voto proferido na ADInMc 1.480 – com o
entendimento, então majoritário – que, também em relação às
convenções internacionais de proteção de direitos fundamentais –
preserva a jurisprudência que a todos equipara hierarquicamente às
leis.
Na ordem interna, direitos e garantias fundamentais o são, com grande
frequência, precisamente porque – alçados ao texto constitucional –
se erigem em limitações positivas ou negativas ao conteúdo das leis
futuras, assim como à recepção das anteriores à Constituição (...).
Se assim é, à primeira vista, parificar às leis ordinárias os tratados a
que alude o art. 5o, § 2o, da Constituição, seria esvaziar de muito do
seu sentido útil a inovação, que, malgrado os termos equívocos do seu
enunciado, traduziu uma abertura significativa ao movimento de
internacionalização dos direitos humanos.” (RHC no 79.785-RJ, Pleno,
por maioria, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 22.11.2002, vencidos
os ministros Marco Aurélio e Carlos Velloso (o então Min. Presidente).

Essa tese da supralegalidada dos tratados que versam sobre direitos
humanos ficou mais clara no STF com o voto do Ministro Gilmar Mendes, na sessão
plenária do dia 22 de novembro de 2006, no julgamento do RE nº 464.343-1/SP, em
que se discutia a questão da prisão civil por dívida nos contratos de alienação
fiduciária em garantia.
“Importante deixar claro, também, que a tese da legalidade ordinária,
na medida em que permite ao Estado brasileiro, ao fim e ao cabo, o
descumprimento unilateral de um acordo internacional, vai de encontro
aos princípios internacionais fixados pela Convenção de Viena sobre
o Direito dos Tratados, de 1969, a qual, em seu art. 27, determina que
nenhum Estado pactuante “pode invocar as disposições de seu direito
interno para justificar o inadimplemento de um tratado”.
Por conseguinte, parece mais consistente a interpretação que atribui
a característica de supralegalidade aos tratados e convenções de
direitos humanos. Essa tese pugna pelo argumento de que os tratados
sobre direitos humanos seriam infraconstitucionais, porém, diante de
seu caráter especial em relação aos demais atos normativos
internacionais, também seriam dotados de um atributo de
supralegalidade.
Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam
afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial
reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária
seria subestimar o seu valor especial no contexto do sistema de
proteção dos direitos da pessoa humana.
Essa tese foi aventada, em sessão de 29 de março de 2000, no
julgamento do RHC n° 79.785-RJ, pelo voto do Eminente Relator, Min.
Sepúlveda Pertence, que acenou com a possibilidade da consideração
dos tratados sobre direitos humanos como documentos supralegais.
(Ministro Gilmar Mendes, RE nº 464.343-1/SP. p. 21).

Esse voto do Ministro Gilmar Mendes foi para muitos um grande avanço na
posição do STF, porém segundo o Ministro, essa supralegalidada valeria para aqueles
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tratados de direitos humanos aprovados pela maioria qualificada de acordo com o
parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição, o que alguns juristas como Mazzuoli
discordam:
No nosso entender, os tratados internacionais comuns ratificados pelo
Estado brasileiro é que se situam num nível hierárquico intermediário,
estando abaixo da Constituição, mas acima da legislação
infraconstitucional, não podendo ser revogado por lei posterior (posto
que não se encontrarem em situação de paridade normativa com as
demais leis nacionais. Quanto aos tratados de direitos humanos,
entendemos que os mesmos ostentam o status de norma
constitucional, independentemente de eventual quórum qualificado de
aprovação. (MAZZUOLI, 2018, p. 319).

A posição do Supremo Tribunal Federal de que os tratados comuns tem
status legal, e de que os tratados de direitos humanos a supralegalidada, desde que
aprovados por maioria qualificada, acaba conflitando na decisão de maio de 2017, por
ocasião, do RE 636.331/RJ, onde se decidiu pela prevalência de um tratado comum,
como são as Convenções de Varsóvia e Montreal sobre transportes aéreos frente ao
Código de defesa do consumidor.
O Tribunal, apreciando o tema 210 da repercussão geral, por maioria
e nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio
e Celso de Mello, deu provimento ao recurso extraordinário, para
reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao
patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”,
vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de
Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, que votara em
assentada anterior. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia
(RE 636.331/RJ Plenário, 25.5.2017).

Nessa decisão, o STF explicita claramente que o as Convenções de
Varsóvia e Montreal têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor,
o que pode sinalizar uma mudança na jurisprudência, e colocar todos os tratados em
uma condição acima das normas legais, ou seja, com prevalência sobre as normas
de Direito interno, ou seja a supralegalidade.
Já os tratados que versam sobre direitos humanos, aprovados em cada
casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos
membros, são equivalentes às emendas constitucionais (CF, art. 5º, § 3º). Atualmente,
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há apenas a Convenção sobre os direitos de pessoas com deficiência, que foi
aprovado pelo quórum qualificado e, por isso, tem status de emenda constitucional, o
que será objeto no próximo capitulo.
Atualmente, são reconhecidos três níveis hierárquicos distintos aos
tratados e convenções internacionais:
Os que versam sobre direitos humanos, aprovados em cada casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, são
equivalentes às emendas constitucionais (Constituição Federal, art. 5º, parágrafo 3º).
Atualmente, há apenas a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência.
Os que versam sobre direitos humanos, mas foram aprovados pelo
procedimento ordinário, que são aprovados por maioria simples (Constituição Federal
art.47) possuem status supralegal, situando-se entre as leis e a Constituição. Como o
Pacto de São José da Costa Rica.
Os que não versam sobre direitos humanos ingressam no ordenamento
jurídico brasileiro com força de lei ordinária. O STF não admite que Tratado
Internacional trate de matéria reservada à Lei Complementar.

3.7 O controle jurisdicional da convencionalidade das leis

Vimos que a Constituição brasileira de 1988 acolhe os tratados de direitos
humanos com nível de norma constitucional, independentemente de aprovação
legislativa por maioria qualificada, isso está na interpretação do artigo 5º, parágrafo 2º
da Constituição que dispõe o seguinte:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
Parágrafo 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
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Nesse sentido após a sua ratificação por maioria qualificada passa a ter
equivalência de emendas constitucionais como estabelece o art. 5º, parágrafo 3º, que
foi acrescentado pela emenda n.º 45 de 2004.
Art. 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes
[...]
Parágrafo 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. [Atos
aprovados na forma deste parágrafo].

Assim com a emenda n.º 45 de 2004 surge a possibilidade do controle da
convencionalidade das leis, que é a compatibilização vertical, sobretudo das normas
domésticas, com os tratados internacionais.
Á medida que os tratados de direitos humanos são materialmente
constitucionais (art. 5º § 2º) ou material e formalmente constitucionais
(art. 5º § 3º), é licito entender que o clássico “controle de
constitucionalidade” deve agora dividir espaço com esse novo tipo de
controle (de convencionalidade) da produção aplicada da
normatividade interna. (MAZZUOLI, 2018, p. 323).

Nesse sentido podemos analisar o controle da convencionalidade no Direito
brasileiro e como se realiza esse controle. Assim partiremos para o estudo do controle
na modalidade concentrada e após a modalidade do controle difuso.
Importante salientar que as expressões utilizadas, constitucionalidade,
convencionalidade, supralegalidade e legalidade são usadas de acordo com a
hierarquia que elas guardam no sistema jurídico.
Assim os controles da constitucionalidade e Convencionalidade dizem
respeito à compatibilidade das normas no ordenamento interno com a
constituição e com os tratados de direitos humanos, por terem índole
e nível de norma constitucional, respectivamente, já o controle de
supralegalidade seria o exercício de controle que tem como paradigma
os tratados internacionais comuns, que guardam nível de norma
supralegal no Brasil. E por último o controle da legalidade em sentido
estrito seria o realizado tendo como paradigma as leis ordinárias , ou
complementares que estão abaixo dos tratados internacionais comuns
na hierarquia das normas do direito brasileiro. (MAZZUOLI, 2016, p.
203).

Como a constituição possibilita aos tratados de direitos humanos
equivalência à emenda constitucional, após aprovação pelo quórum qualificado, logo
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esses podem passar pelo controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, ou
seja, a eles são garantidos os meios que prevê a qualquer norma constitucional ou
emenda a proteção contra investidas não autorizadas do direito infraconstitucional,
por serem materialmente e formalmente constitucionais.
Assim à medida que esses tratados possam ser equivalentes às
emendas constitucionais, fica autorizada a propositura no STF de
todas as ações constitucionais existentes para garantir a estabilidade
da Constituição e das normas a ela equiparadas, a exemplo dos
tratados de direitos humanos formalmente constitucionais.
(MAZZUOLI, 2016, p. 192).

De acordo com o artigo 102, I, a, da Constituição temos a competência do
Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição com as ações declaratórias
de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, com a seguinte redação:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal
ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato
normativo federal.

Assim o artigo 103 da carta elenca os legitimados para a propositura das
ações de controle concentrado, e por equivalência, também são os legitimados para
a propositura do controle da convencionalidade.
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação
declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa;
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do
Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
V - o Governador de Estado;
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
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Nesse sentido os legitimados para as ações de inconstitucionalidade e a
ação declaratória de constitucionalidade, também são legitimados para propor as
ações de convencionalidade.
Dessa forma, a conhecida Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn)
transformar-se-ia em verdadeira Ação Direta de Inconvencionalidade.
De igual maneira a Ação Declaratória de Constitucionalidade
(ADECON) assumiria o papel de Ação Declaratória de
Convencionalidade (seria o caso de propô-la quando a norma
infraconstitucional não atinge a Constituição de qualquer maneira, mas
pretende desde já garantir sua compatibilidade com determinado
comando de tratado de direitos humanos formalmente incorporados
com equivalência de emenda constitucional). Em idêntico sentido a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
poderia ser utilizada para proteger “preceito fundamental” de um
tratado de direitos humanos violado por normas infraconstitucionais,
inclusive leis municipais e normas anteriores à data que o dito tratado
foi aprovado (e entrou em vigor) com equivalência de emenda
constitucional no Brasil. Não se pode também esquecer da Ação
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão(ADO), assim o STF
declararia a Inconvencionalidade por Omissão de medida para tornar
efetiva a norma internacional de direitos humanos em vigor no Brasil
e anteriormente aprovada por maioria qualificada, dando ciência ao
Poder competente para adoção de providências necessárias
(MAZZUOLI,2018, p. 329-330).

Deste modo estariam legitimados ao controle concentrado apenas os
instrumentos de direitos humanos “equivalentes” às emendas constitucionais, ou seja,
aqueles aprovados pelo quórum qualificado de 3/5 dos votos dos membros de cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, sendo nesse sentido paradigma do
controle abstrato de convencionalidade.
Já no controle difuso da Convencionalidade se observa também a
aplicação daqueles tratados que não foram internalizados pelo quórum qualificado, ou
seja, os tratados de direitos humanos não internalizados pela maioria qualificada, do
5º, parágrafo 3º, serão paradigma apenas do controle difuso de Convencionalidade.
Eles são somente materialmente constitucionais.
Assim, para que haja o controle pela via de ação (via difusa), basta que
esses tratados ratificados estarem em vigor no plano interno, pois por força do artigo
5º, parágrafo 2º, da mesma Carta, já têm eles status de norma constitucional.
O controle difuso da Convencionalidade é aquele a ser exercido por
todos os juízes e tribunais do país, a requerimento das partes ou ex
officio. Uma vez que todos os tratados de direitos humanos em vigor
no Brasil guardam nível materialmente constitucional, constitui

63

obrigação dos juízes e tribunais locais (inclusive o STF, v.g., quando
decide um Recurso Extraordinário, um Habeas corpus etc.) invalidar
as leis internas, sempre quando menos benéficas que o tratado de
direitos humanos em causa, em atenção ao princípio pro homine.
(MAZZUOLI, 2018, p. 331-332).

O controle difuso nasceu com a constituição de 1988, elencado no artigo
105, inc. III, alínea a. Diferentemente do Controle concentrado que foi introduzido com
a Emenda Constitucional n.º 45 de 2004.
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
[...]
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão
recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

Todavia, quanto aos tratados comuns, a Constituição não trouxe nenhuma
menção expressa sobre o nível hierárquico dos tratados, mesmo assim temos que
esses tratados comuns também têm status superior ao das leis internas, mas como
não são equiparados às normas constitucionais, não servirão de paradigma do
controle da Convencionalidade, uma vez que essa expressão é reservada aos
tratados com nível constitucional. Nesse sentido as leis contrárias aos tratados
comuns são inválidas. (MAZZUOLI,2018, p. 333-334).
Nesse sentido se posiciona Mazzuoli;
O conflito entre tratados comuns e as normas infraconstitucionais
devem ser resolvidos pelo critério hierárquico. Dessa forma havendo
conflito entre tratados comuns (que tem nível supralegal no Brasil) e
leis internas, os juízes e tribunais nacionais deverão recusar-se a
aplicar a norma infraconstitucional violadora do tratado enquanto este
vincular o Estado. (MAZZUOLI, 2016, p. 206).

O exemplo que se tem na jurisprudência é quanto ao artigo 98 do Código
Tributário Nacional que dispõe o seguinte;
Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que
lhes sobrevenha.

Nesse sentido, a disposição versa sobre tratado comum, em matéria
tributária. Além disso, a Convenção de Viena de 1969 no seu artigo 27 traz que:
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Art. 27. Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito
interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não
prejudica o artigo 46.

Aqui a compreensão é de que todo o direito interno brasileiro estaria
abrangido, inclusive a Constituição. Assim a conclusão é de que no Direito brasileiro
existem seis tipos de controle das normas internas:
1- O controle da legalidade, via de regra a compatibilização de um
decreto com a lei ordinária; 2 - O controle da supralegalidade, exercido
em relação aos tratados comuns; 3 - O controle da constitucionalidade
concentrado; 4 – O controle da constitucionalidade difuso; 5 – O
controle da convencionalidade concentrado, para os tratados de
direitos humanos equivalentes ás emendas constitucionais; 6 – o
controle da convencionalidade difuso, para todos os tratados de
direitos humanos em vigor no país. [...] (MAZZUOLI, 2018, p. 334).

Assim, esses seis tipos de controle das normas internas, abrangidos
também pela constituição, referenciam todos os tratados de direitos humanos
presentes no país.
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4 O JULGAMENTO DA ADI N.º 5357 NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Nesse capitulo faremos a análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n.º 5357/DF de 2016 que trata do conflito entre Estatuto da Pessoa com Deficiência
com os preceitos Constitucionais da livre iniciativa e da propriedade privada. Veremos
como foi resolvida essa ADI e quais os fundamentos dos votos dos ministros nos
remetem a Convencionalidade da lei.
Antes faremos um breve histórico a respeito da Convenção das Nações
Unidas e dos Direito Internacional para trazer para a atualidade o Estatuto da Pessoa
com Deficiência e de como foi a trajetória dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
no âmbito internacional até a publicação do Estatuto, Lei n.º 13.146 de 2015.

4.1 A convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e a Lei n.º
13.146 de 2015

Em 13 de dezembro de 2006, por meio da resolução A/RES/61/106GA, foi
adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Convenção sobre os direitos
das Pessoas com deficiência, sendo o primeiro tratado internacional de direitos
humanos que negociou com a sociedade civil.
Em 30 de março de 2007, o tratado foi aberto à assinatura, entrando em
vigor em 3 de maio de 2008, após a ratificação do vigésimo Estado-parte. Em fevereiro
de 2011, a convenção contou com noventa e oito Estados-parte e foi o primeiro tratado
de direitos humanos a ser ratificado por uma Organização de Integração Regional, a
União Europeia. (GRUBBA, 2017, p. 139).
No plano Nacional, a Constituição Federal do Brasil estabeleceu que os
tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos, aprovadas
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos,
tornam-se equivalentes às Emendas Constitucionais, logo há uma prevalência do
caráter universal, que representa o fundamento essencial do Direitos Humanos.
Como já foi visto, com a aprovação da Emenda Constitucional n.° 45 que
incorporou o parágrafo 3º ao artigo 5°, foi conferida a possibilidade de os tratados
internacionais de direitos humanos terem o status de norma constitucional,
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possibilitando o surgimento de um novo instituto para a proteção e garantia desses
tratados contra investidas não autorizadas de normas infraconstitucionais.
O Decreto Legislativo n.° 186 de 9 de julho de 2008 foi o primeiro a aprovar
um Tratado Internacional de Direitos Humanos, fase da aprovação congressual na
incorporação dos tratados sob o rito especial do artigo 5 parágrafo 3°da Constituição.
Assim de acordo com o artigo 1°, do Decreto Legislativo n.° 186/2008, ficou
estabelecido que estava aprovado nos termos do artigo 5° parágrafo 3°, o texto da
Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência e de seu protocolo facultativo
assinado em Nova York em 30 de março de 2007, que proporcionou a edição do
decreto presidencial n.° 6949 de 25 de agosto de 2009.
Com isso a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi
aprovada, ratificada e internalizada pela maioria qualificada de votos equiparando-se
à emenda constitucional e adquirindo, portanto, um status de norma constitucional.
O artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
traz o seu propósito:
Art. 1º O propósito da presente Convenção é promover, proteger e
assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiências e
promover o respeito pela sua dignidade inerente.
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as
demais pessoas. (CDPD, 2011, p. 26).

Nessa senda importa destacar segundo a Convenção que em publicação
oficial do governo brasileiro, compilando a legislação sobre os direitos das pessoas
com deficiência, restou salientado no prefácio:
A convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência foi
incorporada à legislação brasileira em 2008.Após uma atuação de
liderança em seu processo de elaboração, o Brasil decidiu,
soberanamente,
ratificá-la
com
equivalência
de
emenda
constitucional, nos termos previstos no Artigo 5, §3° da Constituição
brasileira, e quando o fez, reconheceu um instrumento que gera maior
respeito aos Direitos Humanos.(CDPD, 2011, p. 9).

Assim no preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, temos o seguinte:
Os Estados Partes da presente Convenção,
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Direitos das Pessoas com Deficiência
a) Relembrando os princípios consagrados na Carta das Nações
Unidas, que reconhecem a dignidade e o valor inerentes e os direitos
iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana como o
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,
b) Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração Universal
dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais sobre Direitos
Humanos, proclamaram e concordaram que toda pessoa faz jus a
todos os direitos e liberdades ali estabelecidos, sem distinção de
qualquer espécie,
c) Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência
e a inter-relação de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as
pessoas com deficiência os exerçam plenamente, sem discriminação,
d) Relembrando o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos,
a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial, a Convenção sobre
a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a
Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes, a Convenção sobre os Direitos da
Criança e a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de
Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias,
e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que
a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as
barreiras devidas as atitudes e ao ambiente que impedem a plena e
efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas,
f) Reconhecendo a importância dos princípios e das diretrizes de
política, contidos no Programa de Ação Mundial para as Pessoas
Deficientes e nas Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para
Pessoas com Deficiência, para influenciar a promoção, a formulação
e a avaliação de políticas, planos, programas e ações em níveis
nacional, regional e internacional para possibilitar maior igualdade de
oportunidades para pessoas com deficiências,
g) Ressaltando a importância de trazer questões relativas à
deficiências ao centro das preocupações da sociedade como parte
integrante das estratégias relevantes de desenvolvimento sustentável,
h) Reconhecendo também que a discriminação contra qualquer
pessoa, por motivo de deficiências, configura violação da dignidade e
do valor inerentes ao ser humano,
Secretaria de Direitos Humanos Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência
i) Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas com deficiência,
j) Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os direitos
humanos de todas as pessoas com deficiência, inclusive
daquelas que requerem maior apoio,
k) Preocupados com o fato de que, não obstante esses diversos
instrumentos e compromissos, as pessoas com deficiência continuam
a enfrentar barreiras contra sua participação como membros iguais da
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sociedade e violações de seus direitos humanos em todas as partes
do mundo,
l) Reconhecendo a importância da cooperação internacional para
melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência em todos
os países, particularmente naqueles em desenvolvimento,
m) Reconhecendo as valiosas contribuições existentes e potenciais
das pessoas com deficiência ao bem-estar comum e à diversidade de
suas comunidades, e que a promoção do pleno exercício, pelas
pessoas com deficiência, de seus direitos humanos e liberdades
fundamentais e de sua plena participação na sociedade resultará no
fortalecimento de seu senso de pertencimento à sociedade e no
significativo avanço do desenvolvimento humano, social e econômico
da sociedade, bem como na erradicação da pobreza,
n) Reconhecendo a importância, para as pessoas com deficiência, de
sua autonomia e independência individuais, inclusive da liberdade
para fazer as próprias escolhas,
o) Considerando que as pessoas com deficiência devem ter a
oportunidade de participar ativamente das decisões relativas a
programas e políticas, inclusive aos que lhes dizem respeito
diretamente,
p) Preocupados com as difíceis situações enfrentadas por pessoas
com deficiência que estão sujeitas a formas múltiplas ou agravadas de
discriminação por causa de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões
políticas ou de outra natureza, origem nacional, étnica, nativa ou
social, propriedade, nascimento, idade ou outra condição,
q) Reconhecendo que mulheres e meninas com deficiência estão
frequentemente expostas a maiores riscos, tanto no lar como fora dele,
de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou tratamento
negligente, maus-tratos ou exploração,
r) Reconhecendo que as crianças com deficiência devem gozar
plenamente de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
em igualdade de oportunidades com as outras crianças e relembrando
as obrigações assumidas com esse fim pelos Estados Partes na
Convenção sobre os Direitos da Criança,
s) Ressaltando a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero
aos esforços para promover o pleno exercício dos direitos humanos e
liberdades fundamentais por parte das pessoas com deficiência,
t) Salientando o fato de que a maioria das pessoas com deficiência
vive em condições de pobreza e, nesse sentido, reconhecendo a
necessidade critica de lidar com o impacto negativo da pobreza sobre
pessoas com deficiência,
u) Tendo em mente que as condições de paz e segurança baseadas
no pleno respeito aos propósitos e princípios consagrados na Carta
das Nações Unidas e a observância dos instrumentos
de direitos humanos são indispensáveis para a total proteção das
pessoas com deficiência, particularmente durante conflitos armados e
ocupação estrangeira,
v) Reconhecendo a importância da acessibilidade aos meios físico,
social, econômico e cultural, à saúde, à educação e à informação e
comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno
gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais,
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w) Conscientes de que a pessoa tem deveres para com outras
pessoas e para com a comunidade a que pertence e que, portanto,
tem a responsabilidade de esforçar-se para a promoção e a
observância dos direitos reconhecidos na Carta Internacional dos
Direitos Humanos,
x) Convencidos de que a família é o núcleo natural e fundamental da
sociedade e tem o direito de receber a proteção da sociedade e do
Estado e de que as pessoas com deficiência e seus familiares devem
receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as famílias
capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos
das pessoas com deficiência,
y) Convencidos de que uma Convenção internacional geral e integral
para promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com
deficiência prestará significativa contribuição para corrigir as
profundas desvantagens sociais das pessoas com deficiência e para
promover sua participação na vida econômica, social e cultural, em
igualdade de oportunidades, tanto nos países em desenvolvimento
como nos desenvolvidos (CDPD, 2011, p. 21 a 25).

Assim a Convenção dos Direitos das Pessoa com Deficiência tem como
Princípios gerais os seguintes:
a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive
a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das
pessoas;
b) A não discriminação;
c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;
d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com
deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;
e) A igualdade de oportunidades;
f) A acessibilidade;
g) A igualdade entre o homem e a mulher;
h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças
com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de
preservar sua identidade. (CDPD, 2011, p. 21 a 28).

Além disso trata no seu artigo 4º sobre as obrigações dos Estados Partes
Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno
exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por
todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação
por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se
comprometem a:
a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer
outra natureza, necessárias para a realização dos direitos
reconhecidos na presente Convenção;
b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para
modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes,
que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência;
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c) Levar em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a
promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência;
d) Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com
a presente Convenção e assegurar que as autoridades públicas e
instituições atuem em conformidade com a presente Convenção;
e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação
baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização
ou empresa privada;
f) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos,
serviços, equipamentos e instalações com desenho universal,
conforme definidos no Artigo 2 da presente Convenção, que exijam o
mínimo possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível,
destinados a atender às necessidades especificas de pessoas com
deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso e a promover o
desenho universal quando da elaboração de normas e diretrizes;
g) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como
a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias,
inclusive as tecnologias da informação e comunicação, ajudas
técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistias,
adequados a pessoas com deficiência, dando prioridade a tecnologias
de custo acessível;
h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a
respeito de ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias
assistias, incluindo novas tecnologias bem como outras formas de
assistência, serviços de apoio e instalações;
i) Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela
presente Convenção dos profissionais e equipes que trabalham com
pessoas com deficiência, de forma a melhorar a prestação de
assistência e serviços garantidos por esses direitos. (CDPD, 2011, p.
30)

Nesse sentido, uma das obrigações do Estado, de acordo com o Art.4º, a,
da Convenção é adoção de todas as medidas legislativas, administrativas e de
qualquer outra natureza, para a realização dos direitos reconhecidos na presente
Convenção, medida essa que veio com Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei n.º
13.146/2015 de 6 de julho de 2015.
Estatuto da Pessoa com Deficiência surgiu para regulamentar e se
caracteriza como uma legislação que contempla vários direitos e políticas públicas
que beneficiam as pessoas com deficiência. Essa política pública veio para
contemplar e unificar todos os direitos e garantias destinados a essas pessoas.
Esse Estatuto foi um projeto do senador gaúcho Paulo Paim e contempla
seu prefácio inicial o seguinte:
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a
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assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadania
Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo,
ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo
nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento
previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do
Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de
agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto
de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.

Dentre vários artigos importantes que o estatuto nos contempla faremos
referência de um que trata como uma política pública de extrema relevância e que vai
gerar num futuro próximo a inserção e colocação dessas pessoas na sociedade de
uma forma gradual e natural, a inserção nas escolas normais de ensino. Além disso,
essa política pública será o principal fundamento da Decisão da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.º 5357/DF que será analisada a seguir.
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades,
bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por
meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que
eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços e adaptações
razoáveis, para atender às características dos estudantes com
deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições
de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua
autonomia;
[...]
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes
com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação
e a aprendizagem em instituições de ensino;
[...]
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de
atendimento educacional especializado, de organização de recursos e
serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade
pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;
VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias
nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento
dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais,
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levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os
interesses do estudante com deficiência;
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de
formação inicial e continuada de professores e oferta de formação
continuada para o atendimento educacional especializado;
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento
educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de
guias intérpretes e de profissionais de apoio;
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de
recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades
funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;
XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e
tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as
demais pessoas;
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior
e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas
relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de
conhecimento;
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições,
a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema
escolar;
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da
educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações,
aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades,
etapas e níveis de ensino;
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas
públicas.” (BRASIL, 2015).

A inserção das escolas normais de ensino foi um passo importante na
política pública de inserção social e para a educação. A convivência com as demais
crianças gera um ambiente sadio, a escola não é local de escolher, segregar, separar,
mas é seu dever ensinar, incluir, conviver.
De acordo com o Censo Escolar, do Inep (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O total subiu de 114.834 para 750.983
estudantes especiais convivendo com os demais alunos. (TENENTE, 2017).
O aumento captado no estudo reflete, de acordo com especialistas,
sobretudo mudanças na legislação. A mais recente delas foi endossada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) em junho, confirmando a proibição de escolas cobrarem taxas
extras nas mensalidades das crianças com deficiência. Em um cenário onde os
colégios exclusivos para alunos especiais perdem espaço, alcançando assim
efetivamente a ideia da política de inclusão nas escolas. (TENENTE, 2017).

73

Será essa decisão da ADI n.º 5357/DF objeto de analise a seguir, e os
fundamentos utilizados pelos ministros para garantir a aplicação do Estatuto da
Pessoa com Deficiência e a aplicação da das normas internacionais implícitas da
Convencionalidade.

4.2 Análise da argumentação jurídica da Ação Direta de Inconstitucionalidade
N.º 5357/DF.

De acordo com o que já foi visto, os tratados internacionais entram no nosso
ordenamento jurídico pela vontade dos Estados. No Brasil os tratados internacionais,
atualmente são reconhecidos três níveis hierárquicos distintos aos tratados e
convenções internacionais conforme já foi visto:
Os que versam sobre direitos humanos, aprovados em cada casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, são
equivalentes às emendas constitucionais (Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo
3º). Atualmente, há apenas a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com
Deficiência, conforme será analisado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º
5357/DF.
Os que versam sobre direitos humanos, mas foram aprovados pelo
procedimento ordinário, que são aprovados por maioria simples (Constituição Federal,
artigo 47) possuem status supralegal, situando-se entre as leis e a Constituição. A
exemplo do Pacto de São José da Costa Rica.
Os que não versam sobre direitos humanos ingressam no ordenamento
jurídico brasileiro com força de lei ordinária. O STF não admite que Tratado
Internacional trate de matéria reservada à Lei Complementar.
Não é nosso objetivo trazer os vários autores que tratam da fundamentação
e da argumentação jurídica como Aristóteles, Schopenhauer, Dworkin, Neil
MacCormick, Habermas, Robert Alexy, Manuel Atienza, entre outros pensadores do
assunto, como os autores nacionais como Fábio Ulhôa Coelho Claudia Roesler, Isaac
Costa Reis e Paulo Gustavo Gonet Branco.
O único propósito é trazer um modelo de fundamentação e aplica-lo no
caso concreto, por isso adotamos o modelo de Stephen Toulmin para a análise da
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Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5357/DF com o objetivo de analisar a
fundamentação dos Ministros que tratam a respeito ou não da Convencionalidade no
Direito Brasileiro, mesmo que de forma implícita.
Nesse sentido será feita a analise dessa ADI, com os fundamentos
utilizados pelos Ministros nos votos que aludem entrada das normas internacionais no
Direito Interno, e o paradigma da Convenção sobre os Direitos de Pessoas com
Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.° 13.146/2015 e a
Convencionalidade, analisando se a decisão da ação possui consistência, coerência
e universalidade. Para isso faremos a análise dos fundamentos.
O primeiro passo na produção de uma Análise Empírico- Retórica do
discurso é a definição do corpus da pesquisa, de acordo com os objetivos e a
problemática (BAUER; AARTS, 2003, p. 39-63), assim a analise se dá sobre uma
decisão ou partes dela.
As decisões judiciais e os julgamentos institucionalizados têm fundamental
importância no contexto do Estado de Direito. Assim, compreender a estrutura
argumentativa das razões oferecidas em decisões judiciais é útil para identificar o uso
dos argumentos em um caso concreto, analisar a consistência, a coerência, e as
consequências normativas das decisões, bem como avaliar criticamente os
argumentos utilizados no processo de interpretação. (SENRA, 2018. p. 198).
Assim segundo MACCORMICK, o caráter argumentativo do Direito deve
ser entendido como um primeiro lugar comum e pressuposto da analise
(MACCORMICK, 2008, p .19), no sentido de que uma decisão adequada é aquela
precedida de um debate e analise dos argumentos favoráveis e contrários, nesse
sentido, pode-se dizer que o direito é uma disciplina sujeita a argumentação, nem
sempre conclusiva, mas ao menos persuasiva.(SENRA, 2018. p. 198).
Nesse viés faremos a análise da ADI n.º 5357/DF a respeito da
Constitucionalidade ou não, principalmente a respeito dos artigos 28 parágrafo 1º e
artigo 30, caput, da Lei n.º 13.146 de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência), especialmente pela presença
neles do adjetivo ‘privadas’.
Assim de acordo com a análise dos fundamentos veremos na decisão
objeto do estudo, se há consistência, coerência, universalidade, e se a
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Convencionalidade é adotada, não adotada ou parcialmente adotada de acordo com
os votos dos Ministros, utilizando a referência de Maccormick e os elementos de
Toulmin.
A partir de Neil MacCormick existem três categorias de argumentos:
linguístico, sistêmico e teleológico- avaliativo. Os argumentos linguísticos são os que
fazem menção ao sentido claro de palavras ou conceitos usados na linguagem; Os
argumentos sistêmicos seria a busca pelo melhor sentido de uma norma empreendida
dentro de sua própria realidade; e os argumento teleológico- avaliativo são os que
miram os objetivos ou finalidades de um texto , afim de obter a interpretação que se
coaduna com tais objetivos.( SENRA, 2018, p. 216-217).
Toulmin

defende

a

possibilidade

de

traçar

frases

análogas

de

desenvolvimento dos argumentos, mesmo que pertençam a campos diversos ou
sejam objeto de inúmeras possibilidades de combinações de razões e proposições O
layout de Toulmin nada mais é que um modelo de analise conformado a partir dos
seguintes elementos. (TOULMIN, 2001, p.139-149):
a) dados (data): São os fatos aos quais o indivíduo recorre como
fundamento para a alegação;
b) conclusão (cain ou conclusion): é a alegação ou conclusão que se busca
alcançar com o argumento;
c) garantias (warrants): são afirmações gerais (regras, princípios etc.) que
atuam como pontes para passar dos dados para a conclusão
apresentada. Incidentais e explanatórias, têm como função registrar a
legitimidade e propriedadde da “ponte “entre dados e conclusão;
d) apoio das Garantias (backing): atuam como “avais” das garantias, de
modo a assegurar a autoridade e vigência destas. Em cada campo, os
apoios utilizados para sustentar as garantias variam de maneira
expressiva;
e) qualificadores Modais (qualifer): surgem quando é necessário
acrescentar uma referência ao grau de força que as garantias conferem
à

alegação,

como

“provavelmente” etc.; e

“necessariamente”,

“presumivelmente”,
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f) condições de Refutação ou Exceção (conditions of rebuttal or
exception): invalidam ou refutam a conclusão que até então estava
garantida, por trazerem uma exceção às circunstâncias do caso.
Assim se agregarmos todos os elementos, o esquema de Toulmin e dos
argumentos linguísticos de Maccormick, pode ser traçado para permitir a análise do
caso concreto a seguir.
Caso concreto:
A Ação Direta de Inconstitucionalidade, c om pedido de medida cautelar,
foi proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino –
CONFENEN, em face do parágrafo 1º do artigo 28 e artigo 30, caput, da Lei n.°
13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da
Pessoa com Deficiência), especialmente pela presença neles do adjetivo ‘privadas’.
As normas impugnadas estabelecem:
“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
(...)
Parágrafo 1º. Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade
de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste
artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer
natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no
cumprimento dessas determinações.
(...)
Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos
cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação
profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as
seguintes medidas:”

A requerente alegou a violação aos arts. 5º, caput, incisos XXII, XXIII, LIV,
170, incisos II e III, 205, 206, caput, incisos II e III, 208, caput, inciso III, 209, 227,
caput, § 1o, inciso II, todos da Constituição da República.
O argumento da parte autora era de que o Estatuto da Pessoa com
Deficiência violava a livre iniciativa ao obrigar as escolas particulares a matricular
pessoas especiais.
“a Lei 13.146/2015 obriga as escolas particulares a matricular os
portadores de necessidades especiais, "sem qualquer critério de
avaliação, o que traz risco à liberdade do gestor educacional" e
impondo dificuldades de operacionalização do conteúdo da lei. Aduz
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que o que se pretende é que "o Estado se desvencilhe de suas
obrigações naturais e constitucionais, para jogá-las nos ombros da
escola de livre iniciativa, às suas expensas ou de seus demais alunos",
porquanto " (...) todos os alunos que fizerem opção pelo ensino privado
arcarão com os custos extraordinários, de mensuração impossível e
inimaginável, causados pelos portadores de necessidades especiais,
típica e individualizadas, conforme a natureza e grau de cada
deficiência pessoal", levando a um possível encerramento de
atividades das escolas privadas. Ressalta, ainda, que a Constituição
dispõe que é dever do Estado o atendimento educacional aos
portadores de necessidades especiais, e ao ensino de livre iniciativa
remete ao cumprimento da Lei 9.394/96, que não obriga toda a rede
particular de ensino ao atendimento à educação especial, mas tão
somente àquelas que optarem por prestarem esse serviço. Ademais,
aduz que "a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados
aprovou, em 6/7/2015, o Projeto de Decreto Legislativo (PDC)
2.846/10, que suspende a Resolução 04/2010 do Conselho Nacional
da Educação (CNE), que vinha obrigando às escolas matricular alunos
com deficiência em classes comuns do ensino regular. Nos
argumentos para aprovação do aludido Projeto, é descrito pelo autor
que a Resolução 04/2010 fere o Texto Constitucional e a Lei
9.394/1996, que preveem o atendimento educacional especializado
aos educandos com deficiência, ofertado preferencial - e não
obrigatoriamente - na rede regular de ensino”.

O tema dessa Ação Direta de Inconstitucionalidade foi a obrigatoriedade
das escolas privadas de oferecer atendimento educacional adequado e inclusivo às
pessoas com deficiências. A requerente afirmou que a Lei n.º 13.146 de 2015
estabelece medidas de alto custo para as escolas privadas, violando os dispositivos
constitucionais supramencionados, o que levaria ao encerramento das atividades de
muitas delas.
Requereu cautelarmente, a suspensão da eficácia do parágrafo 1º do art.
28, e caput do art. 30 da Lei n.° 13.146/2015.
O Presidente da Câmara dos Deputados prestou informações acerca da
tramitação do projeto de lei que deu origem à norma impugnada. O Presidente do
Senado Federal, em suas informações afirmou a constitucionalidade da Lei no
13.146/2015 e sua compatibilidade com a Convenção Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, o que afastaria o fumus boni iuris. Alega a ausência de
periculum in mora em virtude da vacatio legis de 180 (cento e oitenta) dias. E, por fim,
para evitar o periculum in mora reverso requer o indeferimento da cautelar pleiteada.
A Senhora Presidente da República informou que com a aprovação da Lei
n.° 13.146/2015 “a questão da deficiência, que antes era vista como um problema
médico, passou a ser encarada como uma questão social, que demanda a adoção de
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medidas necessárias à eliminação de obstáculos e à garantia da plena inclusão na
vida comunitária”. Requereu o indeferimento da medida cautelar e, por fim, a
improcedência dos pedidos da petição inicial.
Foram admitidos como amicus curiae a Federação Nacional das Apaes –
FENAPAES –Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down – FBASD
Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e
Pessoas com Deficiência – AMPID –, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil – CFOAB –a Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas
com Autismo – ABRAÇA a Defensoria Pública do Estado de São Paulo – DPSP –, o
Movimento de Ação e Inovação Social MAIS – Movimento Down –, a Organização
Nacional de Cegos do Brasil – ONCB – e a Federação das Fraternidades Cristãs de
Pessoas com Deficiência do Brasil – FDC/BR.
Decisão: o Tribunal, por unanimidade, acolheu o pedido de adiamento
formulado pela requerente Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino –
CONFENEN. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes
e, nesta assentada, o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente). Presidência da
Ministra Cármen Lúcia (Vice-Presidente). Plenário, 10.03.2016.
Decisão: o Tribunal, por unanimidade, deliberou converter o julgamento do
referendo da cautelar em julgamento de mérito, julgando, por maioria, improcedente
a ação direta, vencido, no ponto, o Ministro Marco Aurélio, que a julgava parcialmente
procedente, tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso

de

Mello.

Falaram,

pela

requerente

Confederação

Nacional

dos

Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN, o Dr. Roberto Geraldo de Paiva Dornas;
pela Advocacia- Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça,
Secretária- Geral de Contencioso; pelo amicus curiae Federação Nacional das Apaes
– FENAPAES, a Dra. Rosangela Wolff Moro; pelo amicus curiae Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior, e, pelo
Ministério Público Federal, a Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, Vice-ProcuradoraGeral da República. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário,
09.06.2016.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão
os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz
Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin.

79

Votaram pela improcedência da ação os Ministro Edson Fachin (Relator),
Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Webwer, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármem
Lúcia, Gilmar Mendes, e o Ministro Ricardo Lewandowski, sendo voto vencido o
Ministro Marco Aurélio.
O Ministro Edson Fachin (Relator) da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n.º 5357/DF votou pela improcedência da ação e trouxe para o voto a Convenção
Internacional sobre os Direitos das pessoas com Deficiência.
Tabela 1 - DESTAQUES DO VOTO DO MINISTRO EDSON FACHIN
Dado

[...] A atuação do Estado na inclusão das pessoas com
deficiências, quer mediante o seu braço Executivo ou
Legislativo, pressupõe a maturação do entendimento de que se
trata de ação positiva em uma dupla via. (STF- Inteiro Teor do
Acordão da ADI n.º 5357, 2016 p .13)
[...] Ou seja, à luz da Convenção Internacional sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência, e, por consequência, da
própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos
os níveis de educação não é realidade estranha ao
ordenamento jurídico pátrio. Ao contrário, é imperativo que se
põe mediante regra explícita. (Ib idem, p. 17).
Mais do que isso, dispositivos de status constitucional
estabelecem a meta de inclusão plena, ao mesmo tempo em
que se veda a exclusão das pessoas com deficiência do sistema
educacional geral sob o pretexto de sua deficiência. (Ibidem, p.
17).
Se é certo que se prevê como dever do Estado facilitar às
pessoas com deficiência sua plena e igual participação no
sistema de ensino e na vida em comunidade, bem como, de
outro lado, a necessária disponibilização do ensino primário
gratuito e compulsório, é igualmente certo inexistir qualquer
limitação da educação das pessoas com deficiência somente a
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estabelecimentos públicos ou privados que prestem o serviço
público educacional. (Ibidem, p. 17).
[...] Analisada a moldura normativa, ao menos neste momento
processual, infere-se que, por meio da lei impugnada, o Brasil
atendeu ao compromisso constitucional e internacional de
proteção

e

ampliação

progressiva

dos

direitos

fundamentais e humanos das pessoas com deficiência.
(Ibidem, p. 17).
[...] não obstante o serviço público de educação ser livre à
iniciativa privada, ou seja, independentemente de concessão ou
permissão, isso não significa que os agentes econômicos que o
prestam

o

possam

fazê-lo

ilimitadamente

ou

sem

responsabilidade. (Ibidem, p. 17-18).
Garantia

[...] A atuação do Estado na inclusão das pessoas com
deficiências, quer mediante o seu braço Executivo ou
Legislativo, pressupõe a maturação do entendimento de que se
trata de ação positiva em uma dupla via. (Ibidem, p. 13).
[...] Ou seja, à luz da Convenção Internacional sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência, e, por consequência, da
própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos
os níveis de educação não é realidade estranha ao
ordenamento jurídico pátrio. Ao contrário, é imperativo que se
põe mediante regra explícita. (Ibidem, p. 17).
Mais do que isso, dispositivos de status constitucional
estabelecem a meta de inclusão plena, ao mesmo tempo em
que se veda a exclusão das pessoas com deficiência do sistema
educacional geral sob o pretexto de sua deficiência. (Ibidem, p.
17).
Se é certo que se prevê como dever do Estado facilitar às
pessoas com deficiência sua plena e igual participação no
sistema de ensino e na vida em comunidade, bem como, de
outro lado, a necessária disponibilização do ensino primário
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gratuito e compulsório, é igualmente certo inexistir qualquer
limitação da educação das pessoas com deficiência somente a
estabelecimentos públicos ou privados que prestem o serviço
público educacional. (Ibidem, p. 17).
[...] Analisada a moldura normativa, ao menos neste momento
processual, infere-se que, por meio da lei impugnada, o Brasil
atendeu ao compromisso constitucional e internacional de
proteção

e

ampliação

progressiva

dos

direitos

fundamentais e humanos das pessoas com deficiência.
(Ibidem, p. 17).
[...] não obstante o serviço público de educação ser livre à
iniciativa privada, ou seja, independentemente de concessão ou
permissão, isso não significa que os agentes econômicos que o
prestam

o

possam

fazê-lo

ilimitadamente

ou

sem

responsabilidade. (Ibidem, p. 17-18).
Apoio

Cita trechos do CHUEIRI; ademais, o enclausuramento em face
do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos
da estupefação diante do que se coloca como novo, como
diferente. Esse estranhamento “não pode nos imobilizar em
face dos problemas que enfrentamos relativamente aos direitos
humanos, isto é, ao direito a ter direitos, ao contrário, o
estranhamento deve ser o fio condutor de uma atitude que a
partir da vulnerabilidade assume a única posição ética possível,
a do acolhimento.” (CHUEIRI, Vera Karam de; CÂMARA, H.
Direitos Humanos em movimento: migração, refúgio, saudade e
hospitalidade, Revista Direito, Estado e Sociedade (PUC-RJ),
Vol. 45, 2014. p. 174). (Ibidem, p. 18-19).
Cita Emmanuel Lévinas, (20) Alvaro Ricardo de Souza. (Ibidem,
p. 21) Cruz e Leonardo Wykrota: (ibidem, p. 20-21).
Cita ROMBOLI, ARAÚJO [...] nessa mesma linha, em sede
doutrinária se percebeu que "(...) conviver com a diferença não
é direito dos diferentes apenas; é direito nosso, da maioria, de
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poder conviver com a minoria; e aprender a desenvolver
tolerância e acolhimento" (ARAÚJO, Luiz Alberto David. Painel
sobre a Proteção das Pessoas com Deficiência no Brasil: A
Aparente Insuficiência da Constituição e uma Tentativa de
Diagnóstico. In: ROMBOLI, Roberto; ARAÚJO, Marcelo
Labanca Corrêa de (Orgs.). Justiça Constitucional e Tutela
Jurisdicional dos Direitos Fundamentais. Belo Horizonte:
Arraes, 2015. p. 510). (Ibidem, p. 21).
Conclusão

O ensino inclusivo é política pública estável, desenhada,
amadurecida e depurada ao longo do tempo em espaços
deliberativos nacionais e internacionais dos quais o Brasil faz
parte. Não bastasse isso, foi incorporado à Constituição da
República como regra. (Ibidem, p. 22).
E ainda, não é possível sucumbir a argumentos fatalistas que
permitam uma captura da Constituição e do mundo jurídico por
supostos argumentos econômicos que, em realidade, se
circunscrevem

ao

campo

retórico.

Sua

apresentação

desacompanhada de sério e prévio levantamento a dar-lhes
sustentáculo, quando cabível, não se coaduna com a nobre
legitimidade atribuída para se incoar a atuação desta Corte.
(Ibidem, p .22)
Como é sabido, as instituições privadas de ensino exercem
atividade econômica e, enquanto tal, devem se adaptar para
acolher as pessoas com deficiência, prestando serviços
educacionais que não enfoquem a questão da deficiência
limitada à perspectiva médica, mas também ambiental. Esta
última deve ser pensada a partir dos espaços, ambientes e
recursos adequados à superação de barreiras – as verdadeiras
deficiências de nossa sociedade. (Ibidem, p. 22)
Tais requisitos, por mandamento constitucional, aplicam-se a
todos os agentes econômicos, de modo que há verdadeiro
perigo inverso na concessão da cautelar. Perceba-se: corre-se
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o risco de se criar às instituições particulares de ensino odioso
privilégio do qual não se podem furtar os demais agentes
econômicos. Privilégio odioso porque oficializa a discriminação.
(Ibidem, p. 22)

A senhora Ministra Rosa Weber proferiu seu voto sob a ótica do texto
constitucional, considerando, notadamente, a aprovação pelo Congresso Nacional da
Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo, nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição da
República (Decreto Legislativo no 186/2008), a lhe conferir o status de emenda
constitucional. (Ibidem, p. 28).
Tabela 2 - DESTAQUES DO VOTO DO MINISTRA ROSA WEBER
Dado

O ensino inclusivo é política pública estável, desenhada,
amadurecida e depurada ao longo do tempo em espaços
deliberativos nacionais e internacionais dos quais o Brasil faz
parte. Não bastasse isso, foi incorporado à Constituição da
República como regra. (Ibidem, p. 22).
E ainda, não é possível sucumbir a argumentos fatalistas que
permitam uma captura da Constituição e do mundo jurídico por
supostos argumentos econômicos que, em realidade, se
circunscrevem

ao

campo

retórico.

Sua

apresentação

desacompanhada de sério e prévio levantamento a dar-lhes
sustentáculo, quando cabível, não se coaduna com a nobre
legitimidade atribuída para se incoar a atuação desta Corte.
(Ibidem, p. 22).
Como é sabido, as instituições privadas de ensino exercem
atividade econômica e, enquanto tal, devem se adaptar para
acolher as pessoas com deficiência, prestando serviços
educacionais que não enfoquem a questão da deficiência
limitada à perspectiva médica, mas também ambiental. Esta
última deve ser pensada a partir dos espaços, ambientes e
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recursos adequados à superação de barreiras – as verdadeiras
deficiências de nossa sociedade. (Ibidem, p. 22).
Tais requisitos, por mandamento constitucional, aplicam-se a
todos os agentes econômicos, de modo que há verdadeiro
perigo inverso na concessão da cautelar. Perceba-se: corre-se
o risco de se criar às instituições particulares de ensino odioso
privilégio do qual não se podem furtar os demais agentes
econômicos. Privilégio odioso porque oficializa a discriminação.
(Ibidem, p. 22).
[...] tenho que os preceitos do parágrafo 1º do artigo 28 e do
artigo 30, caput, da Lei no 13.146, de 2015 em absoluto
afrontam qualquer dos preceitos da nossa Lei Fundamental.
(Ibidem, p. 27).
[...] Os preceitos legais indigitados em absoluto destoam,
também na minha ótica, do texto constitucional, considerada
notadamente a aprovação, pelo Congresso Nacional, da
Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, nos moldes do artigo
5º, § 3º, da Constituição da República (Decreto Legislativo no
186/2008), a lhe conferir o status de emenda constitucional.
(Ibidem, p. 28).
[...] eventual acolhimento da inconstitucionalidade alegada na
presente ação implicaria claro distanciamento do propósito da
Convenção - a que Brasil se obrigou ao ratificá-lá -, de
“promover, proteger e assegurar o exercício pleno e eqüitativo
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por
todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela
sua dignidade inerente”. (Ibidem, p. 30).
[...] sobre a magnitude dos custos, alardeada pela Autora, vale
dizer que a vida em coletividade pressupõe a diluição dos
gastos

necessários

à

concretização

do

bem

comum,

notadamente em se tratando de despesas imprescindíveis à
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realização de um direito fundamental como é o direito à
educação. (Ibidem, p. 33).
[...] Também o inconformismo da Autora quanto à obrigação
imposta às instituições de ensino privadas - no sentido de
assegurar

o

já

mencionado

atendimento

educacional

especializado -, fundado no argumento de que essa obrigação
é exclusiva do Estado, também não se sustenta. (Ibidem, p. 34).
Garantia

[...]Esse

documento

internacional,

incorporado

com

envergadura constitucional, repito, a nosso ordenamento
jurídico, reafirma o conceito social de deficiência - adotado, pela
primeira vez, no Programa de Ação Mundial para as Pessoas
com Deficiência, lançado pela ONU em 1983 -, ao estabelecer
que as pessoas com deficiência são “aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdades de condições com as demais
pessoas” (Art. 2).( Ibidem, p. 28).
[...] Nessa perspectiva a Convenção impõe, aos Estados
Partes, no artigo 24, que assegurem “sistema educacional
inclusivo em todos os níveis”, a fim de efetivar o direito das
pessoas com deficiência à educação, “sem discriminação e com
base na igualdade de oportunidades”, bem como que garantam
que “As pessoas com deficiência não sejam excluídas do
sistema educacional geral sob alegação de deficiência”.
Defendeu-se, nos debates que nortearam as disposições desse
artigo, “o primado de que crianças, jovens e adultos com
deficiência devem estudar em escolas comuns, regulares, (...)
sem discriminação e em igualdade de condições com as demais
pessoas. (Ibidem, p. 29).
[...] nas observações finais acerca do relatório do Brasil a
respeito da implementação da Convenção sobre os Direitos das
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Pessoas com Deficiência, o Comitê respectivo afirmou,
relativamente ao indigitado artigo 24. (Ibidem, p. 29).
[...]artigo 205 da Constituição Federal, também elas abrangidas
inequivocamente no “todos” de que trata esse dispositivo, [...]
Os incisos I e III do artigo 208 da Constituição da República, por
sua vez, estabelecem a efetivação do dever do Estado nessa
seara por meio da garantia de “educação básica obrigatória e
gratuita. [...] artigo 3º, IV, também da Carta Magna veda
qualquer discriminação. (Ibidem, p. 31).
Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas
na área das necessidades educativas especiais, de 1994, e na
Convenção Interamericana para a eliminação de todas as
formas de discriminação contra as pessoas portadoras de
deficiência – Convenção da Guatemala, de 1999, entre outros
documentos que influenciaram as políticas públicas de
educação inclusiva no Brasil. (Ibidem, p. 33).
O artigo 227 da Lei Fundamental atribui não apenas à família e
ao Estado o dever de “assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade”, o direito à educação, entre
outros, bem como o dever de “colocá-lós a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão”. Esse dever é imposto também à sociedade,
apontada, no preâmbulo da Constituição, como uma “sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a
solução pacífica das controvérsias”. (Ibidem, p. 34).
[...] A alusão, no inciso III do artigo 206 da Constituição à
“coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”
como um dos princípios do ensino, a seu turno, sinaliza se
encontrarem ambas as instituições no mesmo patamar e
alcançadas igualmente, portanto, no tocante à prestação desse
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serviço público, pelas normas gerais da educação nacional.
(Ibidem, p. 34).
Apoio

Cita Maria Aparecida Gugel, (Ibidem, p. 29), Eugênia Gonzaga,
(Ibidem, p. 33), traz dados do Censo Escolar; [...]o aumento
expressivo das matrículas de alunos com deficiência na
educação básica regular, em escolas públicas e particulares, de
13% em 1998 para 79% em 2014, conforme dados do Censo
Escolar de 2014 .(Ibidem, p. 33).
Cita a seguinte decisão jurisprudencial; Ação Direta de
Inconstitucionalidade de Lei n. 6.584/94 do estado da Bahia.
(Ibidem, p. 34-35).

Conclusão

[...] É impositivo, pois, concluir que a Lei 13.146/2015, que
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), não inovou quanto ao
dever, imposto a todos os estabelecimentos de ensino, de
matricular todas as crianças, adolescentes e jovens, sem
qualquer discriminação, e, consequentemente, de oferecer
acessibilidade e todos os meios, serviços e recursos
necessários ao processo de ensino e aprendizagem. (Ibidem, p.
36).
Assim, tenho que o § 1º do art. 28 e o art. 30, caput, da Lei
13.146/2015,

longe

de

afrontarem

os

preceitos

constitucionais invocados, encontram-se em harmonia
com as normas disciplinadoras, em sede constitucional, do
proclamado direito à educação e em sintonia com os
princípios da igualdade substancial e da dignidade
humana. (Ibidem, p. 36).

Seguindo as votações da ADI n.º 5357, temos o voto do o Senhor Ministro
Luiz Fux, em que pese tratou de início a respeito da Constituição de 1988 e o seu
comprometimento com os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana;
Tabela 3 - DESTAQUES DO VOTO DO MINISTRO LUIZ FUX
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Dado

[...] no momento em que hoje se encontra o Direito
Constitucional brasileiro, e até se afirma que a Constituição
Federal ela é invasiva, porque invade todos os ramos da ciência
jurídica, e isso na verdade é uma característica do
neoconstitucionalismo, não se pode efetivamente empreender
um leitura da legislação infraconstitucional sem passar pelo
tecido normativo da Constituição. (Ibidem, p. 37).
[...] a colaboração social, evidentemente, encarta-se as escolas
públicas e as escolas privadas, porque como é que se efetiva
esse direito social fundamental à educação com a participação
de toda a sociedade. [...] o Direito brasileiro basicamente tem
dois vetores importantes: a prevalência dos direitos humanos e
a dignidade da pessoa humana que são, digamos assim,
axiomas incompatíveis com a ideia de preconceito. (Ibidem, p.

38).
Garantia

[...] E a nossa Constituição, já no seu preâmbulo, traz uma
promessa com ideário da nossa nação de criar uma sociedade
justa e solidária. [...] Assim também o que se compreende por
ser uma sociedade justa e solidária, e, mais do que isso, uma
sociedade justa e solidária que tem, como centro axiológico, a
dignidade da pessoa humana. [...]a Constituição, já num
princípio

setorial,

implementando

essas

promessas

fundamentais iniciais, assenta que a educação é um direito de
todos e que, para que se realize esse direito de todos, tem de
contar com a colaboração de toda a sociedade. (Ibidem, p. 38).
Apoio

Cita o Ministro Luiz Roberto Barroso. (Ibidem, p. 37).

Conclusão

Ao final o Ministro Luiz Fux acompanhou integralmente o voto
do Relator. (Ibidem, p. 39).

A Senhora Ministra Cármen Lúcia ao proferir seu voto trouxe alguns
julgados do próprio Supremo Tribunal Federal para densificar a inclusão das pessoas
com deficiências na sociedade e votando pela improcedência da Ação Direta de
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Inconstitucionalidade alegou como base em fundamentos da legislação internacional
e nacional.
Tabela 4 - DESTAQUES DO VOTO DA MINISTRA CARMEN LÚCIA
Dado

O que se põe em foco na presente ação direta de
inconstitucionalidade é o aparente conflito entre direitos das
pessoas portadoras de deficiência e os direitos assentados nos
princípios da livre concorrência e da livre iniciativa titularizados
por particulares que desempenham serviços públicos. [...]
Análogo entendimento há de prevalecer em matéria de
educação. (Ibidem, p. 68).
Passadas mais de duas décadas desde o advento da
Constituição da República e mais de 14 anos desde a
assinatura desses documentos nacionais e internacionais não
se pode cogitar de motivos novos, como sugerido pela Autora,
que pudessem validamente obstar a aplicação de normas e a
execução de políticas públicas densificadoras de direitos
fundamentais de cidadãos que enfrentam dificuldades e
limitações outras que lhes reduzem a possibilidade de participar
e competir em igualdade de condições com os demais.( Ibidem,
p. 76)
[...] A promoção do bem-estar e o atendimento ao princípio da
solidariedade são os contrapontos à aplicação irrestrita dos
princípios da livre iniciativa, da propriedade e da livre
concorrência. A medida da intervenção do Estado na economia,
rechaçada pela Autora, tem respaldo na própria Constituição da
República que permite a atuação de particulares na área da
educação condicionando o desenvolvimento dessa atividade ao
cumprimento das normas gerais da educação nacional e da sua
função social. (Ibidem, p. 91).

Garantia

Cumpre lembrar que o direito à educação das pessoas com
deficiência decorre da incorporação ao ordenamento jurídico
brasileiro, nos termos do § 3 do artigo 5º da Constituicao da
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Republica de 1988 da Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, adotados em 30 de março de 2007, internalizados
no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 6.949/2009,
com aprovação por meio do Decreto Legislativo n. 186/2008.
(Ibidem, p. 72).
O art. 24 desse ato internacional salvaguarda o princípio da
igualdade no acesso ao sistema educacional pelas pessoas
com deficiência e exige dos Estados a garantia de um “sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o
aprendizado ao longo de toda a vida” (art. 24, 1). (Ibidem, p. 72).
A educação inclusiva também foi tratada na Declaração de
Salamanca sobre Princípios, Política e Práticas na área das
necessidades educativas especiais (1994). Esse documento
internacional, do qual o Brasil é signatário, define compelir aos
Estados a “adoptar como matéria de lei ou como política o
princípio de educação inclusiva, admitindo todas as crianças
nas escolas regulares, a não ser que haja razões que obriguem
a proceder de outro modo.” (Ibidem, p. 74).
A concretização de uma educação inclusiva, entretanto, não é
preocupação esboçada apenas em documentos internacionais.
O Parecer da Câmara da Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação CNE/CEB no 17/2001 sobre a Educação
Especial (2001) assim refere-se à educação inclusiva (Ibidem,
p. 74-75).
As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica (2001) dispõem no art. 2º e art.17. (Ibidem, p. 75).
[...] Os arts. 208 e 209 da Constituição da República
estabelecem: (Ibidem, p. 76).
[...] A Lei n. 9.394/1996 é taxativa ao dispor sobre a
obrigatoriedade de assegurarem as instituições privadas de
ensino, de forma direta, adequada e satisfatória, meios de
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inclusão de estudantes portadores de deficiência. (Ibidem, p.
78).
Apoio

Cita Marcos Augusto Maliska :A Constituição estabelece que é
dever do Estado prestar atendimento especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de
ensino.

O

respeito

às

diferenças

que

caracteriza

o

constitucionalismo inaugurado em 1988 tem na educação esse
dispositivo que o reforça. Todos os cidadãos que possuem
necessidades

especiais

têm

o

direito

de

tratamento

diferenciado visando conferir condições materiais de igualdade.
Trata-se do direito à inclusão social, o direito de desenvolver
suas habilidades segundo suas características pessoais, que
devem ser respeitadas pelo Estado e pela sociedade” (Ibidem
p. 76-77).
Cita Jacques Delors (Ibidem, p. 72) e José Afonso da Silva,
(Ibidem, p. 77)
Cita Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.649/DF, No
relatório preparado para a UNESCO (Comissão Internacional
sobre Educação para o século XXI. (Ibidem, p. 79).
Cita as seguintes jurisprudências: [...] ARE 903.216-AgR/DF,
Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJ
12.11.2015. (Ibidem p. 84).
[...]ARE 860.979-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJ 6.5.2015. (Ibidem p. 84-85)
Conclusão

[...] A promoção do bem-estar e o atendimento ao princípio da
solidariedade são os contrapontos à aplicação irrestrita dos
princípios da livre iniciativa, da propriedade e da livre
concorrência. A medida da intervenção do Estado na economia,
rechaçada pela Autora, tem respaldo na própria Constituição da
República que permite a atuação de particulares na área da
educação condicionando o desenvolvimento dessa atividade ao
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cumprimento das normas gerais da educação nacional e da sua
função social. (Ibidem, p. 91).
A Lei n. 9.394/1996 é taxativa ao dispor sobre a obrigatoriedade
de assegurarem as instituições privadas de ensino, de forma
direta, adequada e satisfatória, meios de inclusão de
estudantes portadores de deficiência. (Ibidem, p. 91)
Pelo exposto, convertido o julgamento da medida cautelar em
julgamento de mérito, voto pela improcedência do pedido.
(Ibidem, p. 91)

O Senhor Ministro Gilmar Mendes, que já tinha se manifestado pela
supralegalidada dos tratados que versam sobre direitos humanos com o voto do na
sessão plenária do dia 22 de novembro de 2006, no julgamento do RE nº 464.3431/SP, voltou a referir essa mesma posição, quando fala em “valor dos tratados”. O
voto do Ministro foi pela improcedência da ADI, com ressalva ao período de vacatio
legis, que para o Ministro seria pouco tempo de adequação para as escolas.
Tabela 5 - DESTAQUES DO VOTO DO MINISTRO GILMAR MENDES
Dado

[...]Evidentemente, quanto ao mérito, não se discute, é
extremamente importante, já tinha lastro na Constituição, é a
primeira convenção que foi aprovada no modelo da reforma
constitucional implementada com a EC n° 45, resolvendo
aquele impasse quanto ao valor dos tratados. (Ibidem, p. 92
- 93).
[...] houve prazo de 180 dias, que é o período de vacatio. Às
vezes, também, será um período, certamente, insuficiente para
mudanças exigidas. (Ibidem, p. 93).

Garantia

[...] a Lei tenta fazer essa implementação. Mas muitas das
exigências impostas - a Lei é de julho de 2015 - dificilmente
poderão ser atendidas de imediato e, certamente, vão gerar
polêmicas que ficarão pelas instâncias ordinárias. (Ibidem, p.
92).
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Conclusão

[...] também, queria acompanhar a já maioria, a unanimidade
formada, mas gostaria de fazer esse registro, porque, a mim,
me parece que é fundamental que incorporemos nos debates inclusive nos legislativos - essa ideia de que as mudanças têm
de

ocorrer,

mas

dentro

dos

limites

e

atendidas

as

possibilidades. (Ibidem, p. 93).

O Senhor Ministro Marco Aurélio foi o único a votar pela procedência da
ação por entender que a fere a iniciativa privada, o Ministro alude que pelo artigo 24
da Convenção que somente os Estados Partes estariam vinculados, mas não a
iniciativa privada.
Tabela 6 - DESTAQUES DO VOTO DO MINISTRO MARCO AURÉLIO
Dado

[...] O artigo 30, com força imperativa – como disse –, cogente,
impõe adoção dessas providências, múltiplas providências,
pelo setor privado. E fica este – tem-se mecanismos previstos
a partir de formulários – impossibilitado, como se a vida
econômica não fosse impiedosa – não se dá um passo sem se
colocar a mão no bolso –, de proceder a qualquer cobrança.
[...] Não se faz milagre no campo econômico-financeiro, [...]Não
pode o Estado, se é que vivemos sob a proteção de uma
Constituição democrática, compelir a iniciativa privada a fazer o
que ele não faz, porque, quanto à educação, a obrigação
principal é dele. Em se tratando de mercado, Presidente, a
intervenção estatal há de ser minimalista. A educação é dever
de todos, mas é dever precípuo do Estado. (Ibidem, p .97).
[...]A Convenção Internacional citada, não há a menor dúvida, é
a única que ganhou envergadura de emenda constitucional,
porque passou pelo critério alusivo às emendas constitucionais,
com dupla votação em cada uma das Casas do Congresso
Nacional e observância do quórum de 3/5. Tem, realmente,
envergadura de emenda constitucional. Mas será que a
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Convenção Internacional chegou ao ponto de interferir, com
grandeza maior, na iniciativa privada? (Ibidem, p. 98).

[...] Existe a abertura, no artigo 209 da Constituição Federal, à

Garantia

iniciativa privada, que deve ser subsidiaria. (Ibidem, p. 97).
[...]conforme consta do artigo 24 da Convenção, tem-se
direcionamento: a adoção de providências, não pela iniciativa
privada, mas pelos Estados-partes que viessem a subscrever a
Convenção. (Ibidem, p. 98).
[...] artigo 1º da Constituição que é fundamento da República a
homenagem aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa,
que, por sua vez, também, está no artigo 170, como fundamento
da ordem econômica.
Apoio

Cita Carta de 1988, o art. 174, (Ibidem, p. 98).
Cita Lúcia de Figueiredo, e o Ministro Carlos Ayres Britto (Cita
Carta de 1988, o art. 174, (Ibidem, p. 98).

Conclusão

[...]creio que está a merecer não o acolhimento total o pedido
formulado na inicial desta ação direta de inconstitucionalidade,
mas parcial, estabelecer-se que é constitucional a interpretação
dos artigos atacados no que encerram planejamento quanto à
iniciativa privada, sendo inconstitucional – daí a interpretação
conforme à Carta da República sem redução do texto – a que
leve a ter-se como obrigatórias as múltiplas providências, numa
reviravolta incrível, previstas nos artigos 28 e 30 da Lei em
comento, da Lei no 13.146, de 2015. (Ibidem, p. 99).

O Ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o voto do Relator.
Tabela 7 - DESTAQUES DO VOTO DO MINISTRO RICARDO
LEWANDOWSKI
Dado

[...] os direitos fundamentais, a sua eficácia, espraiam-se, cada
vez mais, para o âmbito das relações privadas. (Ibidem, p. 100).
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[...] as escolas privadas devem respeitar esse preceito
fundamental, esse dogma – diria eu até constitucional –, que é
o da inclusão social, o da promoção da igualdade material.
(Ibidem, p. 100).
Apoio

[...] aqui no Supremo Tribunal Federal, temos assentado essa
tese, especialmente a partir do Recurso Extraordinário n.
201.819, relatado pela Ministra Ellen Gracie, supera-se aquela
visão de que os direitos fundamentais constituíam uma
obrigação do Estado vis-à-vis aos seus cidadãos. Mas esses
direitos devem ser também observados nas relações privadas
(Ibidem, p. 100).

Conclusão

[...] Nesse sentido, felicito Vossa Excelência, acompanho-o
integralmente. E quero dizer que o voto de Vossa Excelência
acrescenta mais um tijolo a essa verdadeira construção
doutrinária que o Supremo está erigindo no sentido de dar
concreção aos princípios da nossa Carta Magna. (Ibidem, p.
101).

Assim de acordo com os votos da ADI n.º 5357, há uma composição de
argumentos, linguístico, sistêmico e teleológico- avaliativo que articulam e nos levam
a resposta de que a Convencionalidade é matéria ventilada na decisão? Há
consistência, coerência, universalidade?
Os argumentos centrais nos votos trazem referência da doutrina, (nacional
e estrangeira) principalmente quando tratam da Convenção da qual o Brasil faz parte
e ratificou, e ainda aprovado pelo quórum especial da Constituição adquirindo status
de norma constitucional.
Nesse ponto vemos que os votos têm essa coerência normativa, mesmo
que de forma mais implícita não tratem do termo Convencionalidade, os argumentos
nos remetem a essa idéia.
Nesse sentido, dentre outras pequenas citações usadas nos votos, vemos
que a Convencionalidade se encontra presente mesmo que de uma forma não direta,
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mas muito presente na decisão. O que ocorre também é quanto a aplicação da
coerência, consistência e universalidade dos votos.
Assim de acordo com MacCormick, a coerência de um conjunto de normas
é a função da sua justificabilidade sob princípios e valores de ordem superior, desde
que os princípios e valores de ordem superior ou suprema pareçam aceitáveis, quando
tomados em conjunto no delineamento de uma forma de vida satisfatória.
(MACCORMICK, 2008, p. 253).
Assim de acordo com a fundamentação e argumentação dos votos dos
Ministros vemos que prevalece a coerência entre eles que nos remetem à
Convencionalidade das normas, que possibilitam uma conexão com as premissas
democráticas elencadas na Constituição de 1988 e com as normas internacionais que
adentraram no ordenamento interno.
Deste modo vemos nas seguintes transcrições:
Ministro Edson Fachin: “[...]à luz da Convenção Internacional sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência, e, por consequência, da própria
Constituição da República. [..] Ao contrário, é imperativo que se põe mediante regra
explicita.” (Ibidem, p. 17). Há clara referência a convenção internacional com
fundamentos que remetem ao direito internacional.
Como também no seguinte trecho da decisão: “[...] o Brasil atendeu ao
compromisso constitucional e internacional de proteção e ampliação
progressiva dos direitos fundamentais e humanos das pessoas com
deficiência.” (Ibidem, p. 17).
Apesar

de

os

fundamentos

não

trazerem

claramente

o

termo

Convencionalidade, a ideia central nos remete a essa conclusão, uma vez que a única
norma ratificada pelo quórum especial foi a convenção: “[...] foi promulgada pelo
Decreto no 6.949/2009 a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, dotada do propósito de promover, proteger e assegurar o
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais por todas as pessoas com deficiência, promovendo o respeito
pela sua inerente dignidade, art. 1º.(Ibidem, p. 14).
[...] A edição do decreto seguiu o procedimento previsto no art. 5o, §
3o, da Constituição da República, o que lhe confere status equivalente ao de
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emenda constitucional, reforçando o compromisso internacional da República
com a defesa dos direitos humanos e compondo o bloco de constitucionalidade
que funda o ordenamento jurídico pátrio.” (Ibidem, p. 14).
Ainda traz a seguinte passagem: “[...] Para além de vivificar importante
compromisso da narrativa constitucional pátria - recorde-se uma vez mais a
incorporação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pelo
procedimento previsto no art. 5o, §3o, CRFB - o ensino inclusivo milita em favor
da dialógica implementação dos objetivos esquadrinhados pela Constituição da
República.” (Ibidem, p. 19).
No mesmo sentido observamos os seguintes trechos do voto da Ministra:
“[...]Esse documento internacional, incorporado com envergadura
constitucional, repito, a nosso ordenamento jurídico, reafirma o conceito social
de deficiência - adotado, pela primeira vez, no Programa de Ação Mundial para
as Pessoas com Deficiência, lançado pela ONU em 1983” (Ibidem, p. 28).
A Ministra Cármem Lúcia também ressaltou a norma internacional e o
quórum qualificado que foi recepcionada essa norma: “[...]Cumpre lembrar que o
direito à educação das pessoas com deficiência decorre da incorporação ao
ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do § 3 do artigo 5º da Constituicao
da República de 1988 da Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, adotados em 30 de março
de 2007, internalizados no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n.
6.949/2009, com aprovação por meio do Decreto Legislativo n. 186/2008” (Ibidem,
p. 72).
Nesse seguimento o voto do Ministro Gilmar Mendes também nos remete
a essa conclusão no seguinte fragmento do voto: “[...] é a primeira convenção que
foi aprovada no modelo da reforma constitucional implementada com a EC n°
45, resolvendo aquele impasse quanto ao valor dos tratados”. (Ibidem, p. 92-93).
Como os demais Ministros, Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux,
Dias Toffoli, e o Ministro Ricardo Lewandowski, acompanharam integralmente o
Relator sendo voto vencido apenas o Ministro Marco Aurélio temos que a decisão
possui requisitos de consistência, coerência e universalidade. Pela consistência temos

98

pelo fato de ter ausência de contradição logica, assim a decisão de modo geral é
consistente.
Pela coerência vemos que os votos trazem referência a doutrina (nacional
e internacional) e a jurisprudência do próprio STF, nos remete que há justificabilidade
dos votos que transmitem coerência um com os demais.
A coerência pode ser vista como relevante para a justificação, pois,
está em conformidade com certa concepção de racionalidade na vida
prática, concepção exige tanto universalidade, quanto maior o grau de
generalidade possível nos princípios práticos. Há também razoes(
informações adequadas a pessoas afetadas pelo Direito, relativa
clareza no Direito e previsibilidade razoável a sua aplicação) para que
o Direito deva se expressar por meio de regras relativamente
detalhadas.[...] coerência pode, então, ser ao menos parcialmente
satisfeita por um sistema que se refere racionalmente ao que os
responsáveis por determinar seu conteúdo consideram como valores.
(MACCORMICK, 2008, p. 264).

Nesse sentido a coerência figura, assim, como uma característica ideal de
um sistema jurídico, como se vislumbra na ADI 5357 a coerência nos votos que
remetem a Convencionalidade da norma internacional.
A coerência normativa está conectada a valores e princípios que
expressam uma forma de vida satisfatória, isso se apresenta como um
desafio permanente para o Estado de Direito, que se torna ainda mais
evidente na atividade hermenêutica das cortes constitucionais. (Senra,
2018, p. 221).

A decisão do Supremo Tribunal federal atende esse ideal de coerência, na
medida em que se aproxima da dimensão valorativa do Estado democrático de Direito,
e da aplicação das normas internacionais no Direito interno.
Quanto a universalidade, se ela se mostra coerente com o estado
Democrático de direito, deve ser universal para qualquer outro caso similar, assim
vemos a contraio senso o que traz Maccormick, caso fosse uma decisão excepcional
aos casos similares ela não seria universal. (MACCORMICK, 2008, p. 264).
Nesse seguimento, podemos concluir que os requisitos da consistência, da
coerência e da universalidade estão presentes na ADI n.º 5357 do Supremo Tribunal
Federal, uma vez que a norma internacional aplicada de acordo com a Convenção
Internacional está fundamentada de forma que apesar de não estar explicitamente ,
de acordo com a fundamentação e argumentação dos votos dos Ministros vemos que
prevalece a coerência entre eles que nos remetem à Convencionalidade das normas,
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que possibilitam uma conexão com as premissas democráticas elencadas na
Constituição de 1988 e com as normas internacionais que adentraram no
ordenamento interno.
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5 CONCLUSÃO

Como já foi visto, com a aprovação da Emenda Constitucional n.° 45 que
incorporou o parágrafo 3º ao artigo 5°, foi conferida a possibilidade de os tratados
internacionais de direitos humanos terem o status de norma constitucional,
possibilitando o surgimento de um novo instituto.
O Decreto Legislativo n.° 186 de 9 de julho de 2008 foi o primeiro a aprovar
um Tratado Internacional de Direitos Humanos, fase da aprovação congressual na
incorporação dos tratados sob o rito especial do artigo 5°, parágrafo 3° da CF/88,
estabelecendo que estava aprovado nos termos do artigo 5°, parágrafo 3°, o texto da
Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência e de seu protocolo facultativo
assinado em Nova York em 30 de março de 2007, que proporcionou a edição do
decreto presidencial n.° 6949 de 25 de agosto de 2009.
Com isso a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi
aprovada, ratificada e internalizada pela maioria qualificada de votos equiparando-se
à emenda constitucional e adquirindo, portanto, um status de norma constitucional.
Assim pudemos observar no decorrer do trabalho a evolução dos tratados
internacionais e convenções, principalmente as que tratam sobre os direitos humanos
e como adentram no ordenamento jurídico brasileiro.
No primeiro capítulo vimos a Teoria da Convencionalidade, a evolução do
direito internacional, além da convenção das nações unidas e do controle de
Convencionalidade no sistema interamericano, com jurisprudência e decisões que
abordaram de forma pioneira sobre o assunto.
No segundo capítulo pudemos atentar ao controle de Convencionalidade
no direito brasileiro com a entrada do parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição Federal
de 1988 através da Emenda Constitucional n.º 45 de 2004. Além disso foi analisada
as antigas Constituições brasileiras, desde a época imperial até a atual Carta de 1988,
e como eram incorporados os tratados internacionais na ordem jurídica interna. Foi
objeto de estudo também a posição hierárquica dos tratados, o controle jurisdicional,
da Convencionalidade difuso e concentrado.
No último capítulo tratamos da argumentação jurídica, onde utilizamos os
meios linguísticos de Maccormick e o esquema de Toulmin para a análise da
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fundamentação da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5357/2016. Para concluir
se os votos dos Ministros nos remetem a teoria da Convencionalidade e se há
consistência, coerência e universalidade utilizou-se do Inteiro teor do acordão para
aplicar o layout de Toulmin, que analisa alguns elementos, como dados, garantia,
apoio, qualificadores e condição de refutação ou exceção para realizar a analise
argumentativa.
Assim de acordo com a análise dos fundamentos, se observou que os votos
dos Ministros na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5357/2016 trouxeram a
Convencionalidade na sua composição, mesmo que de uma forma não direta, além
disso pudemos também analisar a consistência, coerência, universalidade dos votos,
aplicadas de acordo com a Teoria de Toulmin.
Pela coerência vimos que os votos trouxeram referência a doutrina
(nacional e internacional) e a jurisprudência do próprio Supremo nos remete que há
justificabilidade dos votos que transmitem coerência um com os demais. A decisão do
Supremo Tribunal Federal atendeu esse ideal de coerência, na medida em que se
aproximou da dimensão valorativa do Estado democrático de Direito e da aplicação
das normas internacionais no Direito interno.
Pela consistência, temos pelo fato de ter ausência de contradição logica,
assim a decisão de modo geral é consistente. Quanto a universalidade, se ela se
mostra coerente com o estado Democrático de direito, deve ser universal para
qualquer outro caso similar.
Os votos aludem a entrada das normas internacionais no Direito Interno, e
o paradigma da Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, o Estatuto
da Pessoa com Deficiência, Lei n.°13.146/2015 e a Convencionalidade, analisando e
confirmando que decisão da ação possui referência à essas normas internacionais.
Assim como um fundamento implícito pelo que se percebe dos votos na
ADI n.º 5357/2016 a respeito da teoria da Convencionalidade, também trazem
consistência, coerência e universalidade entre eles quanto as normas internacionais
e o paradigma da Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, Estatuto
da Pessoa com Deficiência, de acordo com o que foi aplicado no caso concreto.
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