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SÍNTESE DOGMÁTICA: A presente tese versa sobre o desenvolvimento da doutrina do controle de 

convencionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, a sua materialização na jurisprudência dos tribunais 

superiores do Estado brasileiro, bem como sobre a legitimidade para exercer o controle de convencionalidade no 

Brasil. Aponta-se, no texto, que não apenas os membros do Poder Judiciário possuem legitimidade para exercer o 

controle de convencionalidade, mas toda e qualquer autoridade pública, inclusive, os membros do Ministério 

Público.  
 

EXPOSIÇÃO/JUSTIFICATIVA: A presente tese institucional busca desenvolver o exercício do controle de 

convencionalidade pelos membros do Ministério Público a partir da jurisprudência dos tribunais superiores do 

Estado brasileiro e dos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tribunal o qual o Brasil 

ratificou voluntariamente sua jurisdição. 
 

PROPOSTA DE ENUNCIADO: Os membros do Ministério Público devem aplicar os standards protetivos 

previstos nos tratados internacionais de direitos humanos, realizando, quando necessário, o controle de 

convencionalidade dos atos normativos internos à luz daqueles. 
 

1 ORIGEM DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E SEUS PRINCÍPIOS REITORES 
 

 Em virtude do seu caráter alográfico2, o direito passa atualmente por um estágio de convencionalização, 

no qual se busca interpretar as normas domésticas à luz dos tratados internacionais.3 É a partir desta perspectiva 

que surge o chamado controle de convencionalidade, definido pela doutrina como “a análise da compatibilidade 

dos atos normativos internos (comissivos ou omissivos) em face das normas internacionais (tratados, costumes 

internacionais, princípios gerais de direito, atos unilaterais e resoluções vinculantes das organizações 

internacionais4”. 
 A expressão “controle de convencionalidade” surgiu pela primeira vez na jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no julgamento do caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala; todavia, foi a 

partir do caso Arellano Almonacid vs. Chile que o tribunal interamericano inaugurou formalmente a “doutrina do 

controle de convencionalidade”5, que logo em seguida passaria a ser reconhecida e utilizada pelos tribunais 

                                                 
1 Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Colaborador no Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Direitos Humanos do MPPR. Bacharel em Direito pela Fundação Escola 

Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP). Palestrante. Professor de Direito Constitucional 

e Direitos Humanos do Curso CEI. Autor de obras jurídicas e artigos jurídicos. E-mail: 

taheemann@mppr.mp.br. Contato: (42) 3542-1508. 

2 O direito é alográfico porque o texto normativo não se completa no sentido nele impresso pelo legislador; 

afinal, a completude do texto somente é alcançada no momento em que o sentido por ele expressado é 

produzido, como nova forma de expressão, pelo intérprete. Sobre o caráter alográfico do direito, ver GRAU, 

Eros Roberto. Porque tenho medo dos juízes: a interpretação do direito e dos princípios. São Paulo: 

Malheiros, 2016, p. 38-39. 

3 A impossibilidade de se decretar a prisão do depositário infiel com base nas normas internacionais de direitos 

humanos materializa o fenômeno da convencionalização do direito. Para um maior aprofundamento sobre 

este tema, ver CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de. Convencionalização do direito civil: a aplicação 

dos tratados e convenções internacionais no âmbito das relações privadas. Revista de Direito Internacional 

(UNICEUB), Brasília, v. 12, n. 2, p. 341-354, jul./dez. 2015. 

4 RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

321. 

5 “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 contrárias 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”. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Almonacid 

Arellano e outros vs. Chile. Sentença de 26 de setembro de 2006. Disponível em: 
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superiores do Estado brasileiro.6 

 No Brasil, o tema do controle de convencionalidade foi precipuamente desenvolvido sob a perspectiva 

do seu exercício pelos membros do Poder Judiciário.7 Nesse sentido, é possível afirmar que os tribunais 

superiores do Estado brasileiro já exerceram o controle de convencionalidade dos atos normativos internos em ao 

menos seis ocasiões. A primeira e mais clássica das situações em que o Supremo Tribunal Federal exerceu o 

controle de convencionalidade foi no caso envolvendo a prisão do depositário infiel, no qual a Corte 

Constitucional brasileira afastou uma norma constitucional originária em detrimento da Convenção Americana 

de Direitos Humanos.8 Além da impossibilidade da prisão do depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal 

também exerceu o controle de convencionalidade no célebre caso envolvendo a inexigência do diploma de curso 

superior para o exercício do diploma de jornalista. Dessa forma, valendo-se de um verdadeiro diálogo das cortes, 

o Pretório Excelso invocou a Opinião Consultiva nº 5 da Corte Interamericana de Direitos Humanos e decidiu 

pela desnecessidade do diploma de curso superior como requisito obrigatório para o exercício da profissão de 

jornalista.9 

 Além das situações já mencionadas, o Supremo Tribunal Federal fez alusão ao controle de 

convencionalidade ao julgar constitucional a garantia da audiência de custódia.10 Ao tratar do caso envolvendo a 

constitucionalidade da audiência de custódia, o Min. Teori Zavascki exarou opinião no sentido de que: “a 

questão da natureza do Pacto de São José da Costa Rica surge, na verdade, porque a convenção trata de 

direitos humanos. Se tratasse de outros temas, penso que não haveria dúvida a respeito da sua natureza 

equivalente à lei ordinária, e há afirmação do Supremo Tribunal Federal, desde muito tempo nesse sentido. A 

questão surgiu com a Emenda nº 45, que veio a conferir certas características especiais às convenções sobre 

direitos humanos. Essa convenção foi anterior à Emenda nº 45, por isso que se gerou debate. Mas, mesmo que 

seja considerada, como reza a jurisprudência do Supremo, uma norma de hierarquia supralegal (e não 

                                                                                                                                                         
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/7172fb59c130058bc5a96931e41d04e2.pdf>. Acesso 

em: 02 jul. 2019, § 126.) 

6 “A realidade pretoriana vem sendo, progressivamente, alterada, mas a decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná ora examinada é uma demonstração de como estamos ainda distantes de internalizar a regra 

do controle de convencionalidade, que há de caminhar pari passu com o controle de constitucionalidade de 

toda norma do direito positivo, obrigação a que se sujeita todo magistrado ou órgão jurisdicional, de qualquer 

grau ou instância”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.351.177/PR. Disponível 

em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/340012716/recurso-especial-resp-1351177-pr-2012-0225515-

3/inteiro-teor-340012726?ref=juris-tabs>. Acesso em: 02 jul. 2019.) 

7 Nesse sentido, ver MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 

3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

8 O exercício do controle de convencionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no caso envolvendo a prisão do 

depositário infiel acabou ganhando forma de súmula vinculante. Nesse sentido, é a súmula vinculante 25 do 

STF: É ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.  

9 JORNALISMO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR, REGISTRADO PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE JORNALISTA. 

LIBERDADES DE PROFISSÃO, DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE 1988 

(ART. 5º, IX E XIII, E ART. 220, CAPUT E § 1º). NÃO RECEPÇÃO DO ART. 4º, INCISO V, DO 

DECRETO-LEI N° 972, DE 1969. 1. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ART. 102, III, "A", DA 

CONSTITUIÇÃO. REQUISITOS PROCESSUAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DE 

ADMISSIBILIDADE. […] 8. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA. A Corte 

Interamericana de Direitos Humanos proferiu decisão no dia 13 de novembro de 1985, declarando que a 

obrigatoriedade do diploma universitário e da inscrição em ordem profissional para o exercício da profissão 

de jornalista viola o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que protege a liberdade de 

expressão em sentido amplo (caso "La colegiación obligatoria de periodistas" - Opinião Consultiva OC-5/85, 

de 13 de novembro de 1985). Também a Organização dos Estados Americanos - OEA, por meio da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, entende que a exigência de diploma universitário em jornalismo, como 

condição obrigatória para o exercício dessa profissão, viola o direito à liberdade de expressão (Informe Anual 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de 25 de fevereiro de 2009). RECURSOS 

EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 

Extraordinário n. 511.961/PR. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605643>. Acesso em: 02 jul. 2019.) 

10 A introdução da audiência de custódia no direito brasileiro é outro clássico consectário do movimento de 

convencionalização do direito que vigora no Estado brasileiro, uma vez que a garantia da audiência de 

custódia foi consagrada de forma pioneira no artigo 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos e no 

artigo 9.3 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Para um maior aprofundamento sobre o tema, 

ver PAIVA, Caio. Audiência de custódia no processo penal brasileiro. 2. ed. Santa Catarina: Empório do 

Direito, 2017.  



constitucional), penso que o controle – que se poderia encartar no sistema de controle da convencionalidade – 

deve ser exercido para aferir a compatibilidade da relação entre uma norma supralegal e uma norma legal. E o 

exercício desse controle só pode ser da competência do Supremo Tribunal Federal. De modo que não vejo 

nenhuma dificuldade em exercer esse controle de convencionalidade no caso concreto”.11 

 Neste mesmo caso, o Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu expressamente a possibilidade de o 

Supremo Tribunal Federal utilizar o instrumento do controle de convencionalidade como meio de conformar os 

tratados internacionais de direitos humanos com os atos normativos internos: “Portanto, não há nenhuma 

objeção ao conteúdo material da Convenção para que se faça um controle de convencionalidade se nós 

evoluíssemos para achar que cabe. A questão aqui é bem mais simples: um ato normativo secundar um 

provimento de Tribunal que não inovou no ordenamento”.12  
 O Superior Tribunal de Justiça também já exerceu o controle de convencionalidade de forma expressa, 

ao analisar a compatibilidade do delito de desacato com os tratados internacionais de direitos humanos. Com 

fulcro na jurisprudência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, parte da doutrina sustenta que a 

permanência do delito de desacato no ordenamento jurídico brasileiro inibe os indivíduos de expressar suas 

opiniões e pensamentos às autoridades públicas, ocasionando um efeito resfriador (chilling effect) no direito à 

liberdade de expressão.13 Em um primeiro momento, e com fulcro no controle de convencionalidade, esta tese 

prevaleceu na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.14 Posteriormente, a Seção do Superior Tribunal de 

                                                 
11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.240/SP. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10167333>. Acesso em: 02 jul. 

2019.Voto do Min. Teori Zavascki, p. 59. 

12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.240/SP. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10167333>. Acesso em: 02 jul. 2019. 

Voto do Ministro Luís Roberto Barroso, p. 83. 

13 Para os defensores desta tese, o efeito resfriador da liberdade de expressão consiste em uma autocensura 

realizada pelos próprios agentes comunicativos que, receosos de políticas sancionatórias e seguidas de 

censura por parte do Estado, acabam evitando adentrar assuntos polêmicos ou deixam de se expressar da 

forma que gostariam, o que ocasiona um “resfriamento” do direito à liberdade de expressão. Para um maior 

aprofundamento sobre o efeito resfriador da liberdade de expressão, ver manifestação da PGR na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 4815 (ADI das Biografias).  

14 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO, DESACATO E 

RESISTÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TEMA 

NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESACATO. INCOMPATIBILIDADE DO 

TIPO PENAL COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE. 4. O art. 2º, c/c o art. 29, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 

de São José da Costa Rica) prevê a adoção, pelos Estados Partes, de “medidas legislativas ou de outra 

natureza” visando à solução de antinomias normativas que possam suprimir ou limitar o efetivo exercício de 

direitos e liberdades fundamentais. 5. Na sessão de 4/2/2009, a Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, ao julgar, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, o Recurso Especial 914.253/SP, de relatoria do 

Ministro LUIZ FUX, adotou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário 466.343/SP, no sentido de que os tratados de direitos humanos, ratificados pelo país, têm força 

supralegal, "o que significa dizer que toda lei antagônica às normas emanadas de tratados internacionais 

sobre direitos humanos é destituída de validade." 6. Decidiu-se, no precedente repetitivo, que, "no plano 

material, as regras provindas da Convenção Americana de Direitos Humanos, em relação às normas internas, 

são ampliativas do exercício do direito fundamental à liberdade, razão pela qual paralisam a eficácia 

normativa da regra interna em sentido contrário, haja vista que não se trata aqui de revogação, mas de 

invalidade." 7. A adequação das normas legais aos tratados e convenções internacionais adotados pelo Direito 

Pátrio configura controle de constitucionalidade, o qual, no caso concreto, por não se cuidar de convenção 

votada sob regime de emenda constitucional, não invade a seara do controle de constitucionalidade e pode ser 

feito de forma difusa, até mesmo em sede de recurso especial. 8. Nesse particular, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, quando do julgamento do caso Almonacid Arellano y otros v. Chile, passou a exigir que o 

Poder Judiciário de cada Estado Parte do Pacto de São José da Costa Rica exerça o controle de 

convencionalidade das normas jurídicas internas que aplica aos casos concretos. 9. Por conseguinte, a 

ausência de lei veiculadora de abolitio criminis não inibe a atuação do Poder Judiciário na verificação da 

inconformidade do art. 331 do Código Penal, que prevê a figura típica do desacato, com o art. 13 do Pacto de 

São José da Costa Rica, que estipula mecanismos de proteção à liberdade de pensamento e de expressão. 10. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH já se manifestou no sentido de que as leis de 

desacato se prestam ao abuso, como meio para silenciar ideias e opiniões consideradas incômodas pelo 

establishment, bem assim proporcionam maior nível de proteção aos agentes do Estado do que aos 



Justiça decidiu em sentido contrário, reconhecendo a convencionalidade do delito de desacato.15 Na mesma 

toada, o Tribunal Superior do Trabalho já exerceu o controle de convencionalidade de forma expressa ao 

reconhecer a incompatibilidade material do artigo 193 da CLT com as Convenções 148 e 155 da OIT.16 Todavia, 

conforme veremos em seguida, o controle de convencionalidade pode (e deve) ser exercido por toda e qualquer 

autoridade pública, e não apenas pelos membros da magistratura.  
 No entanto, para que o controle de convencionalidade seja exercido de forma legítima, a doutrina elenca 

alguns princípios que devem ser observados na aplicação do instrumento em estudo. Um desses mandamentos é 

o princípio da presunção relativa de convencionalidade dos atos normativos internos; afinal, assim como vigora 

                                                                                                                                                         
particulares, em contravenção aos princípios democrático e igualitário. 11. A adesão ao Pacto de São José 

significa a transposição, para a ordem jurídica interna, de critérios recíprocos de interpretação, sob pena de 

negação da universalidade dos valores insertos nos direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos. 

Assim, o método hermenêutico mais adequado à concretização da liberdade de expressão reside no postulado 

pro homine, composto de dois princípios de proteção de direitos: a dignidade da pessoa humana e a 

prevalência dos direitos humanos. 12. A criminalização do desacato está na contramão do humanismo, 

porque ressalta a preponderância do Estado - personificado em seus agentes - sobre o indivíduo. 13. A 

existência de tal normativo em nosso ordenamento jurídico é anacrônica, pois traduz desigualdade entre 

funcionários e particulares, o que é inaceitável no Estado Democrático de Direito. 14. Punir o uso de 

linguagem e atitudes ofensivas contra agentes estatais é medida capaz de fazer com que as pessoas se 

abstenham de usufruir do direito à liberdade de expressão, por temor de sanções penais, sendo esta uma das 

razões pelas quais a CIDH estabeleceu a recomendação de que os países aderentes ao Pacto de São Paulo 

abolissem suas respectivas leis de desacato. 15. O afastamento da tipificação criminal do desacato não 

impede a responsabilidade ulterior, civil ou até mesmo de outra figura típica penal (calúnia, injúria, 

difamação etc.), pela ocorrência de abuso na expressão verbal ou gestual utilizada perante o funcionário 

público. 16. Recurso especial conhecido em parte, e nessa extensão, parcialmente provido para afastar a 

condenação do recorrente pelo crime de desacato (art. 331 do CP). (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso Especial n. 1.640.084/SP. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/424970279/recurso-especial-resp-1640084-sp-2016-0032106-

0/inteiro-teor-424970313>. Acesso em: 02 jul. 2019.) 

15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 379.269/MS. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/474450253/habeas-corpus-hc-379269-ms-2016-0303542-

3/inteiro-teor-474450262?ref=juris-tabs>. Acesso em: 02 jul. 2019. A Corregedoria do Ministério Público do 

Estado do Paraná e o CAOPCrim também já se posicionaram pela compatibilidade do delito de desacato com 

o atual ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, ver Ofício Circular Conjunto nº 06/2016-

CGMP/CAOPCrim. 

16 RECURSO DE REVISTA. CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E 

PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E 

SUPRALEGAIS SOBRE A CLT. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF QUANTO AO EFEITO 

PARALISANTE DAS NORMAS INTERNAS EM DESCOMPASSO COM OS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL. CONVENÇÕES 

NOS 148 E 155 DA OIT. NORMAS DE DIREITO SOCIAL. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. 

NOVA FORMA DE VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DAS NORMAS INTEGRANTES DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO. A previsão contida no artigo 193, § 2º, da CLT não foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 7º, XXIII, garantiu de forma plena o direito ao recebimento 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade, sem qualquer ressalva no que tange à 

cumulação, ainda que tenha remetido sua regulação à lei ordinária. A possibilidade da aludida cumulação se 

justifica em virtude de os fatos geradores dos direitos serem diversos. Não se há de falar em bis in idem. No 

caso da insalubridade, o bem tutelado é a saúde do obreiro, haja vista as condições nocivas presentes no meio 

ambiente de trabalho; já a periculosidade traduz situação de perigo iminente que, uma vez ocorrida, pode 

ceifar a vida do trabalhador, sendo este o bem a que se visa proteger. A regulamentação complementar 

prevista no citado preceito da Lei Maior deve se pautar pelos princípios e valores insculpidos no texto 

constitucional, como forma de alcançar, efetivamente, a finalidade da norma. Outro fator que sustenta a 

inaplicabilidade do preceito celetista é a introdução no sistema jurídico interno das Convenções 

Internacionais nos 148 e 155, com status de norma materialmente constitucional ou, pelo menos, supralegal, 

como decidido pelo STF. A primeira consagra a necessidade de atualização constante da legislação sobre as 

condições nocivas de trabalho e a segunda determina que sejam levados em conta os "riscos para a saúde 

decorrentes da exposição simultânea a diversas substâncias ou agentes". Nesse contexto, não há mais espaço 

para a aplicação do artigo 193, § 2º, da CLT. Recurso de revista de que se conhece e a que se nega 

provimento. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 1072-72.2011.5.02.0384. 

Disponível em: 

<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=129317&anoInt=20

13>. Acesso em: 02 jul. 2019.) 



no ordenamento jurídico pátrio uma presunção relativa de constitucionalidade dos atos normativos, 

vislumbramos, no âmbito da análise da convencionalidade dos atos normativos internos, uma presunção relativa 

de convencionalidade, uma vez que todo e qualquer Estado possui o dever de editar a sua legislação interna em 

conformidade com os tratados internacionais.17 

 Ainda sobre os princípios reitores do controle de convencionalidade, a doutrina especializada sobre a 

matéria elenca o princípio da interpretação conforme os direitos humanos, já que todas as autoridades públicas 

que estiverem no exercício do controle de convencionalidade possuem o dever de interpretar os atos normativos 

internos à luz da proteção internacional dos direitos humanos.18 Nessa mesma toada, vigora o princípio da 

atipicidade dos meios de controle de convencionalidade, já que a jurisprudência internacional revela a 

inexistência de uma forma específica ou oficial de exercer o controle de convencionalidade.19 Por fim, ainda há 

quem faça referência ao princípio da progressividade, que impõe que o controle de convencionalidade seja 

sempre exercido de forma progressiva, e jamais de forma a restringir os direitos previstos nos tratados 

internacionais de direitos humanos,20 além do clássico e conhecido princípio pro persona, que impõe a busca da 

interpretação mais favorável ao indivíduo no exercício do controle de convencionalidade.21 

 

1.1 Tipos de controle de convencionalidade 
 

 Quanto ao tipo de controle de convencionalidade, este pode ser construtivo ou destrutivo. O controle 

construtivo de convencionalidade é aquele que busca compatibilizar a legislação interna com as normas 

internacionais de direitos humanos por meio da via da hermenêutica, construindo interpretações que viabilizem a 

                                                 
17 Sobre o princípio da presunção relativa de convencionalidade dos atos normativos internos, vejamos a lição 

de Daniel Sarmento: “Mas, diante de democracias constitucionais, é preferível partir-se da premissa de que 

a legislação interna representa um esforço de concretização dos direitos humanos à luz das especificidades 

locais e das escolhas políticas do povo. Claro que esta deve ser uma presunção de convencionalidade 

relativa, que as cortes internacionais podem afastar”. (SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais, 

Constituição e direito internacional: diálogos e fricções. In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia 

Prado (coord.). Impacto das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos na jurisprudência do 

STF. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 327.) 

18 Isso significa que os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Estado é parte, os costumes 

internacionais, os princípios gerais do direito e os atos internacionais unilaterais das organizações 

internacionais devem ser observados, na interpretação das leis e atos normativos internos, sempre em busca 

da interpretação que materializa a proteção mais ampla para o indivíduo. Sobre este tema, ver HEEMANN, 

Thimotie Aragon; PAIVA, Caio. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 2. ed. Minas Gerais: 

Editora CEI, 2017, p. 282.  

19 Nesse sentido, já decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos: “A Convenção Americana de Direitos 

Humanos não impõe uma forma ou modelo específico de realização do controle de convencionalidade”. 

(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. Sentença 

de 30 de janeiro de 2014. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/76dc0db310925e305df1def0e12c9ee7.pdf>. Acesso 

em: 02 jul. 2019, § 124.) 

20 “A progressividade dos direitos humanos estabelece a obrigação do Estado de tentar todos os meios 

possíveis para a sua satisfação em cada momento histórico e proíbe qualquer reversão ou regressão nesta 

tarefa”. (RAMIREZ, Sérgio Garcia; SANCHEZ, Moráles. La reforma constitucional sobre derechos 

humanos (2009-2011). México: Porrúa y UNAM, 2011, p. 99.) 

21 Também chamado de princípio da interpretação pro persona, ou de princípio da primazia da norma mais 

favorável, o pro homine já foi expressamente reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

“Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos 

tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico (tal como 

aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir 

primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla 

proteção jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais 

favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no 

próprio direito interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das 

proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos 

sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos 

fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana 

tornarem-se palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra 

mais favorável à proteção efetiva do ser humano”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 

96.772/SP. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14712898/habeas-corpus-hc-96772-

sp>. Acesso em: 02 jul. 2019.) 



harmonia entre as convenções internacionais de direitos humanos e o ordenamento jurídico doméstico, gerando 

um efeito positivo como resultado do seu exercício. Já o controle destrutivo (também chamado de “saneador”) 

de convencionalidade é aquele que se materializa com a invalidação das normas domésticas contrárias aos 

tratados internacionais de direitos humanos, gerando um efeito negativo como resultado do seu exercício.22  
 Ainda em relação aos tipos de controle de convencionalidade, o professor chileno Pablo Contreras 

classifica o controle de convencionalidade em forte, fraco e diretriz. O controle de convencionalidade forte 

consiste na situação em que a autoridade pública deixa de aplicar a norma interna em razão de ela violar o bloco 

de convencionalidade e a própria jurisprudência internacional, incidindo, nesse caso, o efeito de afastamento do 

controle de convencionalidade. Já o controle de convencionalidade fraco, também chamado de débil, se 

caracteriza como um mandado de interpretação das normas internas conforme o conteúdo disposto nos tratados 

internacionais de direitos humanos e na jurisprudência internacional. Nessa modalidade de exercício do controle 

de convencionalidade, a norma interna não seria deixada de lado no caso concreto, mas interpretada à luz do 

bloco de convencionalidade e da jurisprudência internacional de direitos humanos. Assim, o controle de 

convencionalidade débil busca resolver a antinomia aparente entre a ordem jurídica interna e internacional por 

meio da interpretação, evitando o efeito de afastamento da norma interna. Há, ainda, o controle de 

convencionalidade como diretriz, que surgiu por meio da jurisprudência da Corte Interamericana, consistindo na 

ampliação para toda e qualquer autoridade pública do dever de exercer o controle de convencionalidade.23 

 

1.2 Efeitos do controle de convencionalidade 
 

 Já em relação aos seus efeitos, uma vez constatada a inconvencionalidade de determinada norma, esta 

não pode ser expurgada do ordenamento jurídico interno, salvo nos casos em que a norma é tida como 

inconvencional e inconstitucional, em um exercício simultâneo do controle de constitucionalidade concentrado e 

do controle de convencionalidade. Assim, nos casos de inconvencionalidade de determinada norma, além do 

efeito de afastamento, no qual a norma permanece “viva”, porém sem ser aplicada, irradia-se também o chamado 

efeito paralisante, no qual se “paralisa” a eficácia da norma declarada inconvencional, embora ela continue 

existindo no ordenamento jurídico. Foi o que aconteceu com a norma constitucional originária que prevê a 

possibilidade de prisão do depositário infiel: ela continua a existir, mas se encontra afastada e paralisada. Sobre o 

efeito paralisante do controle de convencionalidade, é a lição de Ingo Wolfgang Sarlet: “Independentemente da 

posição pessoal adotada, em prol de uma “hierarquia” constitucional (no sentido de uma paridade entre a 

constituição e os tratados e resolução do conflito com base em critérios não hierárquicos) de todos os tratados 

em matéria de direitos humanos ratificados pelo Brasil, é possível afirmar que, tanto os tratados incorporados 

pelo rito previsto no parágrafo 3° do artigo 5° da Constituição Federal, quanto os demais tratados ratificados 

por maioria simples e aprovados até o advento da Emenda Constitucional 45/2004 (que, de acordo com o 

Supremo Tribunal Federal, possuem hierarquia supralegal), ensejam a possibilidade de aferição da 

compatibilidade entre tais atos normativos e os tratados. Isso, como já referido, ficou evidenciado na decisão do 

STF sobre a proscrição — mediante um efeito “paralisante” — da eficácia de toda e qualquer hipótese legal 

prevendo a prisão civil do depositário infiel, seja ela criada antes da aprovação do tratado, seja ela introduzida 

posteriormente”.24  
 

2 LEGITIMIDADE PARA EXERCER O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 
 

 A grande maioria dos artigos e textos sobre o tema do controle de convencionalidade aborda o tema 

apenas sob a perspectiva dos membros do Poder Judiciário, deixando de lado a perspectiva de outras autoridades 

                                                 
22 Para um maior aprofundamento sobre o tema, ver SAGUES, Nestor Pedro. El “Control de 

Convencionalidad” en el sistema interamericano, y sus antecipos em el ámbito de los derechos económicos-

sociales. Concordancias y diferencias con el Sistema Europeu. In: BOGDANDY, Armin Von; FIX-FIERRO, 

Héctor; ANTONIAZZI, Mariela Morales; MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer (orgs.). Construcción y Papel de 

los Derechos Sociales Fundamentales. Hacia un ius constitucionale commune en América Latina. 

Universidad Nacional Autônoma de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011. Disponível em: 

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3063/16.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2019.  

23 Para um maior aprofundamento sobre a classificação exposta, ver CONTRERAS, Pablo. Control de 

Convencionalidad, Deferencia Internacional y Discreción Nacional en la Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Ius et Praxis, v. 20, n. 2, Talca, 2014.  

24 SARLET, Ingo Wolfgang. Controle de Convencionalidade dos Tratados Internacionais. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-abr-10/direitos-fundamentais-controle-convencionalidade-tratados-

internacionais;>. Acesso em: 06 jun. 2019. Ainda sobre o efeito paralisante gerado pelo controle de 

convencionalidade, ver voto do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 466.343/SP. 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 466.343-1/SP. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 02 jul. 2019.) 



públicas.25 No entanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, um dos tribunais mais desenvolvidos em 

matéria de controle de convencionalidade, possui entendimento consolidado no sentido de que não somente os 

membros do Poder Judiciário, mas também toda e qualquer autoridade pública tem o poder-dever de exercer o 

controle de convencionalidade. Para a Corte Interamericana, “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”.26  
 Deste modo, a partir do entendimento proferido pelo tribunal interamericano de direitos humanos, a 

doutrina passou a dividir o controle de convencionalidade em próprio e impróprio. O controle de 

convencionalidade próprio é aquele exercido por juízes, tribunais ou qualquer órgão do Poder Judiciário. Já o 

controle de convencionalidade impróprio (também chamado de controle de matriz nacional não jurisdicional)27 é 

aquele exercido pelos demais órgãos e autoridades públicas – por exemplo, nas hipóteses em que os membros da 

Defensoria Pública e do Ministério Público exercem o controle de convencionalidade.28 Logo, a partir de uma 

perspectiva comparativa com o controle de constitucionalidade difuso, no qual os três poderes podem deixar de 

aplicar uma lei que entendam inconstitucional, não há qualquer óbice, mutatis mutandis, para que o controle de 

convencionalidade seja exercido por outras autoridades públicas além dos membros do Poder Judiciário.29  
 

3 O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE PELO MEMBRO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 
 

 Em virtude do entendimento cristalizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 

Gelman vs. Uruguai, reconhecer a legitimidade do membro do Ministério Público para exercer o controle de 

convencionalidade é medida que se impõe, uma vez que o próprio Estado brasileiro aderiu de forma voluntária à 

jurisdição do tribunal interamericano. Sobre o tema em análise, é importante registrar que o exercício do controle 

de convencionalidade por toda e qualquer autoridade pública acaba por maximizar o princípio da máxima 

efetividade dos direitos humanos, afinal, quanto maior o número de legitimados para exercer o controle de 

convencionalidade, maior será a conformação da ordem jurídica brasileira com a proteção internacional dos 

direitos humanos. 
 Ainda nessa linha de raciocínio, se o membro do Ministério Público pode suscitar o incidente de 

inconstitucionalidade de determinada lei, não faria qualquer sentido que o mesmo fosse privado da possibilidade 

de reconhecer a inconvencionalidade de determinado ato normativo interno. Sobre a validade das normas no 

ordenamento jurídico brasileiro, há quem defenda que, para uma norma ser válida no Estado brasileiro, a mesma 

deve passar por um duplo crivo, qual seja, perante o controle de constitucionalidade e perante o controle de 

convencionalidade.30 Deste modo, e com fulcro nos efeitos que se irradiam do atual movimento de 

convencionalização do direito brasileiro, não há qualquer óbice para que o membro do parquet exerça o controle 

de convencionalidade, seja em razão do entendimento dos tribunais internacionais de direitos humanos, seja pela 

                                                 
25 Sobre a tradicional perspectiva do controle de convencionalidade, ver a indispensável obra de MARINONI, 

Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Controle de Convencionalidade. Distrito Federal: Gazeta 

Jurídica, 2013. 

26 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguai. Sentença de 24 de 

fevereiro de 2011. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/09b4d396111fe41e886a744a9f8753e1.pdf>. Acesso 

em: 02 jul. 2019, § 193.  

27 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 534. 

28 Sobre este tema, ver HEEMANN, Thimotie Aragon; PAIVA, Caio. Jurisprudência Internacional de Direitos 

Humanos. 2. ed. Minas Gerais: Editora CEI, 2017, p. 408-409. 

29 Ao comentar o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a possibilidade de toda e 

qualquer autoridade pública exercer o controle de convencionalidade, Valério de Oliveira Mazzuoli 

reconhece que “ainda que este tópico estude precipuamente o controle jurisdicional de convencionalidade, é 

necessário ter nítido que, a partir do julgamento do caso Gelman vs. Uruguai, de 24.02.2011, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos amplia essa obrigação a todos os órgãos vinculados à administração 

da justiça, no âmbito de suas respectivas competências e das regras processuais pertinentes”. In: 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Editora Método, 2015, p. 

113. 

30 Essa foi a posição da PGR na ADPF 320/DF. Sobre a teoria do duplo controle, ver RAMOS, André de 

Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  



ausência de norma proibitiva sobre o tema. O referido controle pode ser exercido nas mais variadas áreas de 

atuação do agente ministerial: criminal, infância e juventude, ambiental, patrimônio público e etc. 
 Por outro lado, para que o controle de convencionalidade seja utilizado de forma válida pelo membro do 

Ministério Público, o mesmo deve exercê-lo de forma motivada, afinal, a motivação permite o exercício da 

ampla de defesa e do contraditório pela parte irresignada com a manifestação do parquet (efeito endoprocessual 

da motivação), além de servir como uma forma de prestação de contas pelo membro do órgão ministerial para 

com a sociedade (efeito exoprocessual da motivação). Outrossim, não se trata de um “controle descontrolado”. 

Neste ponto, importante destacar que a não aplicação pelo Ministério Público de determinado ato normativo 

interno com base no “teste de convencionalidade” passará por um controle a posteriori, seja o próprio Poder 

Judiciário, quando o controle de convencionalidade é exercido pelo agente ministerial no bojo de um processo 

judicial, seja pelos órgãos superiores do próprio Ministério Público, quando o controle de convencionalidade é 

exercido pelo membro do Ministério Público no bojo de um procedimento extrajudicial, como por exemplo, no 

caso de uma promoção de arquivamento de inquérito civil, no qual restaria ao Conselho Superior do Ministério 

Público chancelar a fundamentação exarada pelo agente ministerial a partir do exercício do controle de 

convencionalidade.  
 Além disso, é constante o movimento de reconfiguração do papel do Ministério Público, exigindo-se 

uma atuação proativa do agente ministerial, seja no âmbito criminal e na tutela do patrimônio público, 

atribuições históricas do parquet, seja na defesa dos direitos humanos e de grupos vulneráveis, já que, com o 

advento da Constituição Federal de 1988, o órgão ministerial passou a ter um papel de destaque na sociedade em 

prol da concretização dos direitos humanos, principalmente nos casos envolvendo as camadas mais vulneráveis 

da população brasileira.31 O exercício do controle de convencionalidade auxilia, portanto, no abandono do 

modelo reativo e demandista do Ministério Público, uma vez que serve de instrumento para o encaminhamento 

por parte do agente ministerial de demandas pela via da resolutividade. 
 Portanto, não existem quaisquer barreiras legislativas que impeçam o reconhecimento da legitimidade 

do membro do Ministério Público para exercer o controle de convencionalidade dos atos normativos internos. Ao 

contrário, a jurisprudência dos tribunais nacionais e internacionais reconhecem a existência de tal fenômeno e 

incentivam a sua aplicabilidade no ordenamento jurídico interno. 
 

4 CONCLUSÃO 
 

 Diante de todo o exposto, resta evidenciado que o controle de convencionalidade já vem sendo exercido 

pelos Tribunais Superiores do Estado brasileiro, e que a legitimidade para a utilização deste instrumento de 

concretização de direitos humanos e interesses da coletividade não é privativa dos membros do Poder Judiciário, 

mas de toda e qualquer autoridade pública, inclusive dos membros do Ministério Público. 
 Nesse sentido, os membros do Ministério Público devem observar os standards protetivos fixados em 

tratados, convenções e atos normativos internacionais sobre direitos humanos internalizados pelo Estado 

brasileiro, realizando, caso a caso, e sempre à luz do princípio pro persona,32 o controle de convencionalidade 

dos atos normativos domésticos como uma alternativa moderna de solução de litígios. 
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