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RESUMO

A pesquisa objetiva analisar como o Supremo Tribunal Federal realiza o controle de convencionalidade das normas internacionais, especialmente 
os Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, frente à legislação infraconstitucional. Analisar especialmente, a 
possibilidade de uma decisão proferida pelo STF ser questionada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando suas decisões 
confrontam com as determinações dos tratados internacionais.  No contexto em que se discute a aplicação de medidas coercitivas que 
efetivamente protejam os direitos fundamentais, como se dá a responsabilidade do Estado se o desrespeito às normas internacionais pactuadas 
provém de decisões de sua mais alta Corte? Neste sentido será objeto desta análise alguns casos contenciosos e consultivos e algumas decisões 
que confrontam com as normas internacionais, especialmente no que se refere ao princípio constitucional do devido processo legal e da 
obrigatoriedade, ou não, da concessão do duplo grau de jurisdição para réus processados por aquele órgão judiciário, em primeiro grau, em razão 
de competência  determinada pela conexão. Para tanto esta pesquisa buscará estabelecer um comparativo entre o texto constitucional inserido 
nos §§ 2º e 3º do art. 5º da CF/88 e o posicionamento adotado pela Suprema Corte nas decisões que conflitam com os tratados internacionais 
sobre Direitos Humanos. Utilizará como paradigma o posicionamento do STF na Ação Penal 470, conhecida como “mensalão” e a violação do 
artigo 8º, 2, h, do Pacto de San Jose da Costa Rica. Para enfrentar o tema, este estudo utilizará a pesquisa documental e jurisprudencial dos 
Tribunais Internacionais, pesquisas bibliográficas e precedentes internacionais para casos semelhantes. Estudará a possibilidade jurídica de que 
réus peticionem ao sistema interamericano, reivindicando a anulação de julgamentos que violem suas normas e quais as sanções que o país se 
sujeita ao violar um compromisso internacional. Considerando que a CF/88, em seu art. 5º, inc. LXVII, estabelece expressamente os dois únicos 
casos em que a lei permitirá a prisão civil, quais sejam, do devedor de alimentos e do depositário infiel. Neste caso específico a Suprema Corte, 
fazendo o controle de convencionalidade com o Pacto de San José da Costa Rica, editou a súmula vinculante 25, que determina ser ilícita a prisão 
civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. No precedente representativo desta decisão (HC 95967) a Ministra 
Relatora citou o art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, que dispõe que ninguém será detido por dívidas, limitando 
essa forma de coerção exclusivamente para o inadimplemento de obrigação alimentar.  O Brasil aderiu a essa convenção, assim como ao Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, sem qualquer reserva, ambos no ano de 1992.  No entanto na alínea ‘h’ do art. 8º, da mesma 
Convenção Americana, está prevista a garantia judicial ao direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior, referência implícita ao duplo 
grau de jurisdição. Considerando que a legislação infraconstitucional, especialmente o art. 78 do CPC, determina que a competência por conexão 
ou continência no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá a especial. Portanto nos crimes cometidos em concurso de réus 
com foro comum e com foro privilegiado prevalecerá o foro privilegiado, privando os réus que tem foro comum da prerrogativa de recorrer da 
sentença a juiz ou tribunal superior. Se para a prisão civil do depositário infiel a Suprema Corte considerou que o Brasil está vinculado ao Pacto, 
não estaria também vinculado em conceder a todos, sem distinção, o duplo grau de jurisdição? Extrai-se desse estudo que a Suprema Corte utiliza 
dois pesos e duas medidas, ora pendendo para o respeito aos Tratados Internacionais, ora fazendo uso de sua prerrogativa de ser “a última 
palavra” em controle de constitucionalidade.
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