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EXCELENTÍSSIMO SR. MINISTRO LUIZ FUX1 DO E. SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, DIGNO RELATOR DA ADI 1625  

 
 
 
 
 

 
“PACTA SUNT 

SERVANDA” 
 
 
 
 

A CONECTAS DIREITOS HUMANOS 

(“ASSOCIAÇÃO DIREITOS HUMANOS EM REDE”), associação sem 

fins lucrativos qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.706.954/0001-75, com sede na 

Avenida Paulista, 575, 19º andar, São Paulo – SP e endereço eletrônico 

litigio@conectas.org (Docs. 1-3), vem, por seus advogados e advogada abaixo 

subscritos, respeitosamente, à Vossa Excelência, com lastro no art. 138 do 

Código de Processo Civil; no art. 323, §3º, do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal; e no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/99, requerer a manifestação 

na qualidade de:  

AMICUS CURIAE 

 
conforme fatos e fundamentos expostos a seguir, nos autos da AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 1.625, proposta pela 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA – 

CONTAG, em que se discute, em síntese a (in)constitucionalidade do Decreto 

Federal nº 2.100/96 e, consequentemente, a (im)possibilidade de o Presidente 

da República denunciar tratados internacionais unilateralmente e sem anuência 

do Poder Legislativo.  

 

                                                           
1 Vossa Excelência é o d. Relator do feito em razão suceder o saudoso Min. MAURÍCIO CORRÊA, relator 
originário da ação. 

mailto:litigio@conectas.org
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I – BREVE SÍNTESE DA DEMANDA 

 

1. A ADI 1625 tem por objeto o questionamento da 

constitucionalidade do Decreto n. 2.100 de 1996 que formaliza a denúncia da 

Convenção da OIT n. 1582 no ordenamento jurídico brasileiro, em razão da 

inobservância de limite formal estabelecido pela Constituição Federal para a 

vinculação do Estado brasileiro a tratados internacionais, qual seja, que o 

Congresso Nacional tem competência exclusiva para resolver definitivamente 

sobre tratados internacionais (Art. 49, I), mas não foi consultado para a 

denúncia em tela. 

2. Assim, em síntese, se discute a (im)possibilidade de o Poder 

Executivo denunciar tratado internacional sem a anuência do Poder Legislativo, 

a exemplo do que ocorre quando o Congresso aprova Tratado por meio de 

Decreto Legislativo.  

3.  A não participação do Congresso Nacional no processo de 

denúncia da referida Convenção resulta evidente quando se reconstrói a 

cronologia dos atos envolvidos nacional e internacionalmente na vinculação 

do Brasil ao diploma normativo: 

Data Evento 

22 de junho de 1982 
Celebração da Convenção 158 da OIT de 1982, que dispõe 
sobre o Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do 
Empregador. 

16 de setembro de 1992 
Aprovação pelo Congresso Nacional do Decreto 
Legislativo n. 68 de 1992, que autoriza o Executivo federal 
a ratificar a convenção. 

5 de janeiro de 1995 Depósito do instrumento de ratificação da Convenção 
pelo Executivo federal junto ao regime internacional. 

                                                           
2 A referida Convenção trata de matéria trabalhista: “Em 1995, o Brasil ratificou a Convenção 158 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), que foi promulgada pelo Decreto 1.855/96. Ela proíbe 
que um trabalhador seja demitido sem motivo razoável relacionado à sua conduta, a sua capacidade 
profissional ou a necessidades estruturais da empresa. De acordo com essa Convenção internacional, 
nos casos de dispensa em massa por alegada necessidade econômica da empresa, o Judiciário poderá 
examinar se essa necessidade realmente existe e se a dispensa de trabalhadores é de fato necessária. Se 
concluir que não é o caso, poderá, igualmente, reintegrar os trabalhadores dispensados”. Disponível 
em: <https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-
juridicas/importadas-2009-2010/polemica-sobre-adesao-do-brasil-a-convencao-158-da-oit-se-
reflete-em-acoes-julgadas-na-jt-23-06-2010-06-09-acs> 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112317/decreto-1855-96
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/importadas-2009-2010/polemica-sobre-adesao-do-brasil-a-convencao-158-da-oit-se-reflete-em-acoes-julgadas-na-jt-23-06-2010-06-09-acs
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/importadas-2009-2010/polemica-sobre-adesao-do-brasil-a-convencao-158-da-oit-se-reflete-em-acoes-julgadas-na-jt-23-06-2010-06-09-acs
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/importadas-2009-2010/polemica-sobre-adesao-do-brasil-a-convencao-158-da-oit-se-reflete-em-acoes-julgadas-na-jt-23-06-2010-06-09-acs
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Data Evento 

11 de abril de 1996 
Publicação pelo Executivo federal do Decreto n. 1.855 
de 1996, que incorpora a Convenção ao ordenamento 
brasileiro. 

20 de novembro de 

1996 

Denúncia da Convenção pelo Executivo federal junto 
à Organização Internacional do Trabalho. 

23 de dezembro de 1996 
Publicação do Decreto n. 2100 de 1996, que torna 
público que deixará de vigorar para o Brasil, a partir de 20 
de novembro de 1997, a Convenção da OIT nº 158. 

 

4. Assim, certos dos pressupostos fáticos da causa, passa-se a discutir 

a correta interpretação do regime constitucional de aprovação e denúncia de 

Tratado. 

5. Até a presente data, seis dos onze Excelentíssimos Ministros que 

compõem a alta Corte Constitucional brasileira manifestaram seu voto com 

relação à ADI 1625, dos quais cinco manifestam-se pela procedência e um se 

mostra isolado pela improcedência. Ou seja, até o momento a maioria 

indicada aponta para a necessidade de autorização legislativa para que o 

Presidente da República possa denunciar tratados internacionais. 

6. Para melhor ilustrar, segue o quadro a seguir, que sintetiza o 

sentido das decisões e o alcance dos efeitos previstos em cada voto: 

DATA MINISTRO SENTIDO DA DECISÃO ALCANCE DOS EFEITOS 

2/10/2003 
Maurício 
Corrêa 
(relator) 

Assim como o Congresso Nacional 
ratifica os tratados internacionais, 
também tem o poder de decidir 
sobre a extinção deste tratado, por 
meio de decreto legislativo. 

Interpretação conforme a 
Constituição ao decreto, para 
que ele só produza efeitos a 
partir da ratificação do ato pelo 
Congresso Nacional. 

2/10/2003 
Ayres Brito 

 
Segue o relator. 
 

Segue o relator. 

29/3/2006 
Nelson 
Jobim 

Se é imposta coexistência formal 
das vontades do Congresso 
Nacional e do Executivo federal, 
para vincular o Brasil a um tratado 
internacional, basta a inexistência 
de uma, para que o ato deixe de 
produzir efeitos, de modo que não 
vê problemas na denúncia 
unilateral. 

 

Laura Dauden
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DATA MINISTRO SENTIDO DA DECISÃO ALCANCE DOS EFEITOS 

3/6/2009 
Joaquim 
Barbosa 

Com base no princípio do ato 
contrário, para denunciar, deve-se 
observar o mesmo procedimento 
aplicável para a ratificação, logo, o 
Congresso deve ser consultado 
antes. 

Decreto deve ser anulado, e o 
Executivo pedir autorização ao 
Congresso, antes da 
promulgação do Decreto.  

11/11/2015 Rosa Weber 
Afirmou seguir o Min. Joaquim 
Barbosa. 

Afirmou seguir o Min. Joaquim 
Barbosa. 

14/9/2016 
Teoria 

Zavascki 

Deve haver anuência prévia do 
Congresso para denúncias de 
tratados internacionais, sempre que 
tiver ocorrido a estabilização da 
ordem jurídica interna. 

Como não era a praxe adotada 
até então, propõe a modulação 
dos efeitos, preservando as 
denúncias feitas até a decisão e 
aplicando-se o procedimento 
adequado a partir desta. 

7. Ocorre que a despeito de ser uma das ações de controle 

concentrado mais antigas pendentes de julgamento (uma vez que sua 

distribuição remonta a 19/06/1997, há quase 23 anos portanto), até o 

momento não foi possível chegar ao deslinde da controvérsia. Encontra-se ela, 

neste momento, no gabinete do e. Ministro DIAS TOFFOLI em razão de pedido 

de vista de S. Exa. 

8. Nesse sentido, diante da relevância do tema e sua repercussão, a i. 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA peticionou em 03/05/2019, 

requerendo prioridade de tramitação e julgamento da causa, bem como 

sinalizando a relevância do tema para os direitos humanos.  

9. Na oportunidade, a i. PGR sinaliza, também, uma revisão de sua 

posição anterior na medida em que aponta a importância de que eventual 

denúncia a tratado de direitos humanos deva, indiscutivelmente, passar pelo 

crivo do CONGRESSO NACIONAL, bem como por análise do princípio de 

vedação ao retrocesso (efeito cliquet). A peticição, até o momento, não fora 

apreciada pelo e. Relator. 

10. Estes são, objetivamente, os fatos até o momento da tramitação 

ADI. 

  

Laura Dauden
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II – DO CABIMENTO DE AMICUS CURIAE NESTE 

FEITO 

 

11. O instituto do amicus curiae teve sua inserção formal na legislação 

processual constitucional com as Leis nº 9.868/99 e nº 9.882/99, que dispõem 

sobre o trâmite das ações diretas de inconstitucionalidade e das arguições de 

descumprimento de preceito fundamental, respectivamente. O vigente Código 

de Processo Civil, entendendo a necessidade de contato entre sociedade e 

judiciário no deslinde de questões de grande apelo popular, implantou novo 

sistema de participação processual do amicus curiae em seu Capítulo V, 

consolidando e ampliando o instituto consideravelmente: 

 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da 

matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a 

repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de 

ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, 

solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou 

entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 

(quinze) dias de sua intimação. 

§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de 

competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a 

oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. 

§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir 

a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. 

§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o 

incidente de resolução de demandas repetitivas.  

  

12. Este Egrégio Supremo Tribunal Federal já havia construído 

entendimento consolidado de que a possibilidade de manifestação da sociedade 

civil tem o objetivo de democratizar o controle de constitucionalidade, 

oferecendo novos elementos para os julgamentos, o que confere, 

inegavelmente, maior qualidade nas decisões. É o que se depreende da ementa 

de julgamento da ADI 2130-3/SC: 

  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

INTERVENÇÃO PROCESSUAL DO AMICUS CURIAE. 

POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.868/99 (ART. 7º, § 2º). SIGNIFICADO 

POLÍTICO-JURÍDICO DA ADMISSÃO DO AMICUS CURIAE NO 
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SISTEMA DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE 

CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE ADMISSÃO DEFERIDO. 

- No estatuto que rege o sistema de controle normativo abstrato de 

constitucionalidade, o ordenamento positivo brasileiro processualizou a 

figura do amicus curiae (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º), permitindo que 

terceiros — desde que investidos de representatividade adequada — 

possam ser admitidos na relação processual, para efeito de manifestação 

sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia 

constitucional. 

- A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo 

objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de 

legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal 

Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a 

abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, 

em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva 

eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de 

entidades e de instituições que efetivamente representem os 

interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores 

essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. 

Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que 

contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do 

amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate 

constitucional. (grifou-se) 

 

13. Nos termos da previsão legal e da construção jurisprudencial, 

depreende-se que a manifestação de organizações da sociedade civil na 

qualidade de amicus curiae em ações de controle concentrado de 

constitucionalidade está condicionada à comprovação de dois fatores: (i) da 

relevância da matéria discutida, no sentido de seu impacto sociopolítico; e (ii) 

da representatividade do postulante e sua legitimidade material.  

14. Como se demonstrará a seguir, no presente caso, verifica-se a 

presença de ambos os requisitos para admissão da peticionária na qualidade de 

amicus curiae.  

15. Ad argumentandum tantum, embora a nova disciplina do instituto do 

amigo da corte trazida no atual CPC afaste eventuais dúvidas, é importante dizer 

que o fato de a causa já ter seu julgamento iniciado não deve impedir a admissão 

da peticionária, mesmo tendo em vista que outros requerentes haviam sido 

recusados preteritamente. 

16. Em primeiro lugar, houve mudança em legislação processual 

posterior aos pedidos anteriores e mesmo às recusas, de modo que o instituto 

do amicus curiae foi consideravelmente expandido. A regra tempus regit actum, neste 

particular, permitiria novas admissões – se o caso – com a ressalva de que os 

intervenientes admitidos receberão o processo no estado em que se encontra. 
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17. Não há, portanto, qualquer risco de tumulto processual e, 

considerando que ainda existem votos a serem proferidos – numa demanda 

complexa e de grande importância – a intervenção faz-se, além de tudo, 

oportuna. 

18. Em segundo lugar, é fato que existe o respeitável entendimento de 

que a admissão de amicus apenas teria lugar até o momento da liberação do feito 

à pauta. Contudo, é preciso levar em conta que o presente caso – além de 

tramitar há mais de duas décadas – teve seu julgamento iniciado e retomado 

diversas vezes. E, efetivamente, não há ainda qualquer indicativo de liberação 

do feito à julgamento por parte do e. Ministro que ora se encontra com ele sob 

sua vista. 

19. Nesse sentido, há precedentes de admissão de amicus curiae mesmo 

após a liberação do julgamento e quando iniciado o julgamento: 

“3. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi liberada para 

pauta em 27.10.2015, sendo, portanto, intempestivo o pedido de ingresso 

na condição de amicus curiae. , 

Entretanto, tratando-se de prazo impróprio e considerando-se que, 

nestes mais de três anos entre a liberação para pauta e a presente 

data de avaliação do pleito, não sobreveio o julgamento, defiro, 

excepcionalmente, o requerimento formulado.  

Considero para este deferimento a representatividade da Associação, 

admitida em muitos outros processos como comprova em sua petição, 

tendo participado de audiência pública levada a efeito neste Supremo 

Tribunal na qual foram ouvidos especialistas sobre o tema também objeto 

da presente ação.  

4. Pelo exposto, defiro o pedido de ingresso da Associação Brasileira 

das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF no 

processo como amicus curiae.”  

(ADI 5099/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) 

 

 “Em princípio, a manifestação dos amici curiae há de se fazer no prazo 

das informações.  

No entanto, esta Corte tem evoluído para admitir exceções a essa regra, 

especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória 

contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa.  

Nesse sentido, é possível cogitar de hipóteses de admissão do ingresso, 

ainda que fora desse prazo. Essa construção jurisprudencial sugere a 

adoção de um modelo procedimental que ofereça alternativas e condições 

para permitir, de modo cada vez mais intenso, a interferência de uma 

pluralidade de sujeitos, argumentos e visões no processo constitucional. 

Essa nova realidade pressupõe, além de amplo acesso e participação de 

sujeitos interessados no sistema de controle de constitucionalidade de 

normas, a possibilidade efetiva de o Tribunal contemplar as diversas 

perspectivas na apreciação da legitimidade de um determinado ato 

questionado.  
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Exatamente pelo reconhecimento da alta relevância do papel em exame 

é que o Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões admitindo o 

ingresso desses atores na causa após o término do prazo das informações 

(ADI 3.474, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 19.10.05), após a inclusão do 

feito na pauta de julgamento (ADI 2.548, de minha relatoria, DJ 

24.10.05) e, até mesmo, quando já iniciado o julgamento, para a 

realização de sustentação oral, logo depois da leitura do relatório, na 

forma prevista no art. 131, § 3º do RISTF (ADI 2.777-QO, Rel. Min. 

CEZAR PELUSO). (…)  

Nesses termos, verifico a presença de circunstâncias que justificam a 

mitigação da norma do artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99, em face da 

notória contribuição que a manifestação da entidade poderá trazer para o 

julgamento da causa”. 

(ADI 4395, Min. Rel. GILMAR MENDES. No mesmo sentido, ADI 

5563/RR, Rel. Min. EDSON FACHIN) 

 

 

20. Portanto, certos da conveniência e cabimento do instituto do 

amicus curiae neste momento processual, passa-se a justificar a pertinência e 

adequação da peticionária a figurar no feito nessa qualidade processual. 

 

II.A – Da Legitimidade da Peticionária 

 

21. A peticionária, tem por missão a efetivação dos direitos 

humanos e o combate a desigualdades com a finalidade de construir uma 

sociedade justa, livre e democrática. No exercício dos seus fins 

institucionais, a entidade desenvolve diversas ações ligadas à proteção dos 

direitos humanos, incluindo o enfrentamento à violência institucional, a 

defesa dos direitos e do desenvolvimento socioambientais e o 

fortalecimento do espaço democrático, no Brasil e no mundo.  

22. Ademais, em seu Estatuto consta: 

Artigo 3º - A ASSOCIAÇÃO será regida nos termos da Lei 9.790/99 e 

terá por finalidade promover, apoiar, monitorar e avaliar projetos em 

direitos humanos em nível nacional e internacional, em especial: [...]  

VI – Promoção e defesa dos direitos humanos em âmbito judicial.  

Parágrafo 1º - A ASSOCIAÇÃO pode, para consecução de seus objetivos 

institucionais, utilizar todos os meios permitidos na lei, especialmente 

para: [...] 

 g) promover ações judiciais visando à efetivação dos direitos humanos. 
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23. Ressalte-se, ainda, que a entidade possui status consultivo junto ao 

CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

(desde 2006) e status observador junto à COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS 

HUMANOS E DOS POVOS (desde 2009), participando ativamente de conselhos 

da sociedade civil que monitoram a aplicação de políticas públicas de direitos 

humanos, como o CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS.  

24. Ademais, atua intensamente no SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DIREITOS HUMANOS e junto aos procedimentos especiais do CONSELHO DE 

DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS. 

25. Diante de larga experiência com o direito internacional, a 

postulante tem importante contribuição a oferecer à jurisdição constitucional, 

em especial no que tange ao regime de adesão e denúncia de tratados 

internacionais.  

26. No tocante ao direito internacional – público, sobretudo – a 

peticionária também é referência no tema por uma robusta atuação. Em razão 

do status consultivo e de observadora, mencionados acima,  participa 

ativamente das sessões ordinárias do Conselho de Direitos Humanos da ONU 

e de diversos outros foros internacionais.  

27. Inclusive, por acompanhar foros internacionais e monitorar a 

política externa brasileira (PEB), com o natural acompanhamento de 

negociações, adesões, aplicação e eventual denúncia de instrumentos 

internacionais pelo Brasil.  

28. A peticionária, ainda, possui relevante atuação na jurisdição 

constitucional desse e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sendo reconhecida com 

uma das entidades da sociedade civil organizada com mais participações em 

amici curiae na Corte3. 

29. Nesse sentido, menciona-se algumas das causas mais relevantes 

nas quais recentemente a peticionária já foi admitida como amicus curiae, quais 

sejam: ACO 2511, AO 1773, AO 1946 e ADI 5645 de relatoria do Ministro LUIZ 

                                                           
3 “Há três comunidades principais. A de cor vermelha tem representantes da sociedade civil, com 
marcante atuação da ONG Conectas, o nó central dessa comunidade, participando em diversos 
temas de repercussão social analisados pelo STF. Ela “liga” subgrupos de representantes da 
sociedade civil que atuam na descriminalização das drogas, direitos LGBT, religião, defesa do meio 
ambiente, movimento negro, agronegócio, quilombolas e defensores públicos.” Como se relacionam 
os influenciadores do Supremo. Folha de São Paulo, 18. Mar. 2008. Disponível em 
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/como-se-relacionam-os-influenciadores-do-
supremo.shtml> 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/como-se-relacionam-os-influenciadores-do-supremo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/como-se-relacionam-os-influenciadores-do-supremo.shtml
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FUX, e que tratam da constitucionalidade do auxílio moradia para juízes e procuradores, 

assim como a AO 1649, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO; ADIs 

3446 e 3859 que discutem a constitucionalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

de relatoria do Ministro GILMAR MENDES e da Ministra ROSA WEBER, 

respectivamente; ADI 3112 sobre o Estatuto do Desarmamento, de relatoria do 

Ministro EDSON FACHIN; ADIs 3486 e 4162 sobre os institutos do Incidente de 

Deslocamento de Competência e do Regime Disciplinar Diferenciado, de relatoria do 

Ministro DIAS TOFFOLI e da Ministra ROSA WEBER, respectivamente; também 

nas ADIs 4608, 5070 que discutem a composição da Ouvidoria da Defensoria Pública 

e a criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual 

de Inquéritos Policiais no Judiciário paulista, de relatoria dos ministros GILMAR 

MENDES e DIAS TOFFOLI, respectivamente; ADI 5708 sobre a Descriminalização 

da Cannabis para uso medicinal, de relatoria da Ministra ROSA WEBER,  e RE 

635659 sobre a Descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, de relatoria 

do Ministro GILMAR MENDES; assim como nas ADPFs 347 e 442 que tratam 

do reconhecimento Estado de Coisas Inconstitucional e da Descriminalização do Aborto, de 

relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e da Ministra ROSA WEBER, 

respectivamente; também dos ARE 959620 e HC 143988, ambos de relatoria 

do Ministro EDSON FACHIN, e que discutem, respectivamente, a 

Constitucionalidade da prática da revista vexatória nos presídios brasileiros e da situação de 

adolescentes internados em cumprimento de medidas socioeducativas; ACO 3121 e a ADPF 

619, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, que discutem questões de migração; a 

ADPF 622 que trata das questões relativas ao CONANDA, relatado pelo Ministro 

ROBERTO BARROSO; RE 806339 e ARE 905149 sobre a liberdade de manifestação 

e reunião e o uso de máscaras em manifestações, de relatoria dos Ministros MARCO 

AURÉLIO e ROBERTO BARROSO, respectivamente; do mesmo modo na PSV 125 

que trata do Tráfico Privilegiado. 

30. Por tudo isso, a legitimidade da peticionária para figurar é certa. 

II.B – Da Relevância da Matéria Discutida 

31. A relevância da matéria discutida é evidente, sendo que a discussão 

em análise extrapola os interesses subjetivos das partes e tem implicações sociais 

relevantes. Não apenas pela discussão referente à Convenção nº 158 da OIT – 

com impacto relevante na seara trabalhista – mas também pela discussão de 

fundo sobre a disciplina da renúncia de tratado internacional. 
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32. Em uma sociedade globalizada, que vê crescer a importância do 

direito internacional esse tema não é nada trivial. Cada vez mais direitos e 

deveres no direito interno decorrem de tratados internacionais e o efetivo 

respeito a esses instrumentos por parte de um país impacta na relação com o 

restante da comunidade internacional.  

33. A importância é tamanha, não apenas pelo grande interesse 

acadêmico4 em torno do tema, que dá ao tema interesse comparável à 

controvérsia sobre a hierarquia normativa de tratados internacionais refletida 

no histórico julgamento do RE  nº 466343-1/SP, de relatoria do e. Min. CEZAR 

PELUSO. 

34. A controvérsia que se solucionará com o julgamento desta ADI 

terá um forte impacto na maneira como o Estado Brasileiro encara tratados 

internacionais e, consequentemente, na maneira como é visto pelos demais 

Blocos, Organizações Internacionais, etc.  

35. No mesmo sentido foi o apontamento da i. PROCURADORIA-

GERAL DA REPÚBLICA em sua petição que pediu prioridade de tramitação 

ao feito. Sinalizou-se, ali, a grande relevância que a questão tem e que ganha 

ainda maior importância diante do grande tempo em que se aguarda o deslinde 

final da causa: 

“Nesta oportunidade, a Procuradoria-Geral da República destaca, 

uma vez mais, a grande relevância da temática submetida à 

apreciação da Suprema Corte neste feito, aspecto que, somado ao 

extenso lapso temporal decorrido desde o seu ajuizamento – quase 

22 anos -, indica a imperiosa necessidade de conclusão do 

julgamento da ação, iniciado há mais de 15 anos.”  

II.C – Da Repercussão Social da Controvérsia 

 

36. A repercussão social da controvérsia é, também, patente uma vez 

que grande quantidade de direitos e deveres são garantidos no país direta ou 

indiretamente através de tratados internacionais.  

37. Ainda de forma mais direta, a controvérsia repercutirá (de alguma 

maneira) na vida dos 33,7 milhões de brasileiros que trabalham com carteira 

                                                           
4 Fato facilmente demonstrável com uma série de pedidos de vista com essa finalidade declarada e 
que, certamente só não foram mais frequentes diante da disponibilização online da ação. 



 
 
 
 
 

-12/23- 

assinada conforme os dados da PNAD5, além de uma grande quantidade de 

mais pessoas que possuíram essa relação nos anos em que tramitam a presente 

ADI. 

38. A título de exemplo, mencione-se também uma infinidade de 

pessoas que seriam afetadas diretamente caso houvesse denúncia de tratados 

como a Convenção da Apostila de Haia, Acordo Ortográfico de 1960,  

Convenção Postal Universal, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar, Acordos de Bitributação, etc. Todos eles poderiam ser afetados pelo 

julgamento da presente causa. 

39. Assim, nem se pode mensurar o impacto que a ação em tela trará 

em diversos âmbitos – não apenas o trabalhista – atingindo potencialmente 

diversos âmbitos do direito no Brasil, afetados pelo direito internacional 

público, cada vez mais transversal. 

 

III – PRINCIPAIS PONTOS EM DEBATE 

 

40. Para além da importância do objeto da Convenção cuja denúncia 

se questionou por meio da ADI 1625, (qual seja, a necessidade de justificativa 

por parte do empregador para dispensa do empregado, a fim de evitar práticas 

arbitrárias de rescisão do contrato de trabalho), a ação ora em apreço apresenta-

se como oportunidade única para discutir a prática do EXECUTIVO FEDERAL 

com relação aos atos de comunicação entre o ordenamento jurídico brasileiro e 

o sistema internacional do qual faz parte o Brasil. 

41.  Por tal razão, a ADI 1625 teve o condão de provocar 

manifestações fundamentadas em detalhe fartos e diversos. Não obstante, a 

peticionária entende que, com exceção do voto do Exmo. Ministro NELSON 

JOBIM, que se mostrou voto isolado nesta lide, é possível articular a melhor 

interpretação dos limites formais estabelecidos pela Carta Magna 

brasileiro para a validade de tratados internacionais, respeitando o 

princípio da unidade do ordenamento jurídico brasileiro, em torno dos 

seguintes aspectos: 

                                                           
5https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26741-
desemprego-cai-para-11-9-na-media-de-2019-informalidade-e-a-maior-em-4-anos 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26741-desemprego-cai-para-11-9-na-media-de-2019-informalidade-e-a-maior-em-4-anos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26741-desemprego-cai-para-11-9-na-media-de-2019-informalidade-e-a-maior-em-4-anos
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a) A disposição constitucional de “resolver 
definitivamente” abrange tanto o autorizar a ratificação quanto autorizar 
a denúncia ou eventuais mudança. 

b) O procedimento formal de vinculação ou 
desvinculação do Brasil a um ato normativo do sistema internacional 
constitui ato de co-participação (ou complexo) do PODER 

EXECUTIVO e do PODER LEGISLATIVO. 

c) Os atos internacionais cuja ratificação é autorizada 
por Decreto-Legislativo pelo procedimento geral (e não pelo especial 
da Emenda Constitucional n. 45, de 2004) são adotados por Decretos 
com força de lei.  

42. Desenvolve-se, a seguir, os elementos que a peticionária, ora 

peticionária, entende como principais em conexão aos três aspectos referidos 

acima para constituição. 

III.A – A disposição constitucional de “resolver definitivamente” 

abrange tanto o autorizar a ratificação quanto autorizar a denúncia ou eventuais 

mudança 

 

43. A Constituição Federal de 1988 seguiu suas antecessoras e 

distribuiu as competências relacionadas à participação do Brasil no Direito 

Internacional e sua incorporação no ordenamento jurídico interno entre os 

Poderes Executivo e Legislativo no âmbito federal. Esta distribuição decorre 

dos artigos 49, I e 84, VII: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos 

a referendo do Congresso Nacional; 

 

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; 

 

44. Com base nestes artigos, a iniciativa da negociação e da celebração 

é do EXECUTIVO, que não precisa de autorização prévia do CONGRESSO, como 
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ocorre em alguns Estados estrangeiros. Porém, após celebrado, compete ao 

CONGRESSO “resolver definitivamente” sobre o ato. 

45.  Embora o vocabulário jurídico internacional utilize as expressões 

“ratificar” e “denunciar” para os atos de um Estado por meio do qual ele se 

declara obrigado por um tratado internacional e do qual se desvincula deste, 

respectivamente, nenhum dos dois vocábulos se encontra expresso no texto 

constitucional, que opta por um termo genérico, qual seja, “resolver”. 

46. Desta forma, não há nada no texto que indique expressamente a 

opção pela regulação exclusiva do processo de ratificação em detrimento do de 

denúncia de tratados. Uma leitura deste tipo não encontra guarida necessária no 

texto constitucional.  

47. O quadro a seguir, com grifos nossos, compara as redações dos 

dispositivos relativos a tais competência nas Constituições republicanas da 

história do Brasil e demonstra que a expressão “resolver definitivamente” faz 

parte da história constitucional brasileira. Com efeito, em nenhum momento, 

empregou-se “ratificar” ou “denunciar”. 

 

CONSTITUIÇÃO COMPETÊNCIA DO 
EXECUTIVO 

COMPETÊNCIA DO 
LEGISLATIVO 

1891 Art 48 - Compete privativamente 
ao Presidente da República: 
16º) entabular negociações 
internacionais, celebrar ajustes, 
convenções e tratados, sempre ad 
referendum do Congresso[...]. 

Art 34 - Compete privativamente ao 
Congresso Nacional: 
12º) resolver definitivamente sobre 
os tratados e convenções com as 
nações estrangeiras; 
 

1934 Art 56 - Compete privativamente 
ao Presidente da República: 
§ 6º) celebrar convenções e 
tratados internacionais, ad 
referendum do Poder 
Legislativo; 

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; 

1937 Art 74 - Compete privativamente 
ao Presidente da República: 
d) celebrar convenções e tratados 
internacionais ad referendum do 
Poder Legislativo;6 

Art 54 - Terá inicio no Conselho 
Federal a discussão e votação dos 
projetos de lei sobre: 
a) tratados e convenções 
internacionais; 

                                                           
6 Este dispositivo ainda incluía a alínea n, derivada da natureza autoritária do regime que vigorava à época: “n) determinar que entrem 
provisoriamente em execução, antes de aprovados pelo Parlamento, os tratados ou convenções internacionais, se a isto o 
aconselharem os interesses do País”. 
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CONSTITUIÇÃO COMPETÊNCIA DO 
EXECUTIVO 

COMPETÊNCIA DO 
LEGISLATIVO 

1946 Art 87 - Compete privativamente 
ao Presidente da República: 
VII - celebrar tratados e 
convenções internacionais ad 
referendum do Congresso 
Nacional; 

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; 

1967 Art 83 - Compete privativamente 
ao Presidente: 
VIII - celebrar tratados, 
convenções e atos internacionais, 
ad referendum do Congresso 
Nacional; 

Art 47 - É da competência exclusiva 
do Congresso Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre 
os tratados celebrados pelo 
Presidente da República; 

EC n. 1/1969 Art. 81. Compete privativamente 
ao Presidente da República: 
X - celebrar tratados, convenções e 
atos internacionais, ad 
referendum do Congresso 
Nacional; 

Art. 44. É da competência exclusiva 
do Congresso Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre 
os tratados, convenções e atos 
internacionais celebrados pelo 
Presidente da República; 

1988 Art. 84. Compete privativamente 
ao Presidente da República: 
VIII - celebrar tratados, 
convenções e atos internacionais, 
sujeitos a referendo do 
Congresso Nacional; 

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; 

 

48. In casu, o Excelentíssimo Ministro NELSON JOBIM manifestou 

posição que – data venia - não encontrou eco nos demais Ilustres Membros da 

Corte. Para ele, a não menção expressa à “denúncia” não seria um caso de 

omissão (ou lacuna) a ser completada pelo intérprete, mas um caso de “silêncio 

eloquente”, que indicaria a exclusão da regulação – um dos fundamentos de seu 

voto.  

49. Observa-se, contudo, que o Excelentíssimo Ministro não 

enfrentou o fato de que o texto constitucional tampouco menciona 

expressamente “ratificação”. 

50.  O e. Ministro Relator, MAURÍCIO CORREA, no entanto, deu o tom 

que foi seguido em alguns votos posteriores: resolver definitivamente inclui 

tanto o ratificar quanto o denunciar. Esta seria a interpretação, lembra o 

saudoso Ministro, conforme o princípio da legalidade que atribui o poder de 

legislar ao LEGISLATIVO. 
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51. Em extenso e bem fundamentado voto, o e. Ministro JOAQUIM 

BARBOSA observou ainda que o texto constitucional não exclui a participação 

do CONGRESSO NACIONAL na denúncia de um tratado: “Se é verdade que tais 

disposições não são explícitas ao admitir a participação do CONGRESSO NACIONAL na 

denúncia dos tratados, também não o são quanto a uma possível vedação”; e ainda 

complementou, “[a]nte tal impasse, parece mais producente analisar o papel que 

o CONGRESSO NACIONAL exerce historicamente na processualística dos 

tratados internacionais do que confinar-se numa tentativa de 

interpretação literal.” 

52.  A peticionária traz à atenção de Vossa Excelência este tópico de 

fundamental importância para uma interpretação que seja conforme a letra e o 

espírito da Constituição, com o objetivo de defender a Carta Magna do Povo 

Brasileiro frente a investidas realistas contra seu espírito.  

53.  De forma mais específica, a peticionária entende que “resolver” 

não é sinônimo de ratificar, ao contrário, abrange tanto ratificar quanto 

denunciar ou outros atos que impliquem mudança dos compromissos 

assumidos.  

54. Como se depreende da prática do CONGRESSO NACIONAL de apor 

um parágrafo único ao artigo que autoriza a ratificação de tratado internacional 

em todo Decreto Legislativo. No caso em tela, trata-se do parágrafo único do 

Art. 1º do Decreto Legislativo n. 68, de 1992, que foi suscitado pelo 

Excelentíssimo Ministro JOAQUIM BARBOSA em seu voto:  

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 

quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida 

convenção, bem como aqueles que se destinem a estabelecer 

ajustes complementares. 

 

55. Ora, ao indicar expressamente que qualquer ato que resulte em 

“revisão” da convenção deva ser sujeito à aprovação do CONGRESSO 

NACIONAL, este apresenta as evidências necessárias para que se possa identificar 

a interpretação da própria instituição a respeito da extensão de seus poderes. In 

casu, ao estabelecer uma cláusula condicionante, o CONGRESSO demonstra 

estabelecer que sua participação não se dá de forma meramente pontual.  

56. Neste sentido, a CONSULTORIA DO SENADO FEDERAL, em 

estudo disponibilizado no sítio eletrônico do próprio Senado, denomina aquele 

dispositivo de “cláusula de reserva de competência congressual” e explica que 
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o objetivo de sua inclusão nos decretos legislativos seria “evitar que o Executivo 

abuse da faculdade de não submeter certos atos”.7 Ainda complementa: 

Atualmente, a cláusula de reserva de competência tornou-se padrão 

e já é inserida ordinariamente na Câmara dos Deputados nos 

projetos de decretos legislativos, sem pretender submeter todos os 

atos e ajustes ao Congresso Nacional. Essa rotina foi alcançada aos 

poucos e, em algumas oportunidades, coube ao Senado Federal 

impô-la, por emenda a projeto de decreto legislativo, obrigando o 

retorno deste à Câmara dos Deputados, que acordou com essa 

alteração em mais de uma ocasião. 

 

57.  Com isso, se, de um lado, o EXECUTIVO FEDERAL, com a 

denúncia unilateral e a publicação do Decreto n. 2100 de 1996, dá a entender 

que são suficientes e bastantes para a observância da Constituição; de outro, o 

CONGRESSO NACIONAL demonstra que tem uma interpretação diferente da 

disposição constitucional. 

58. Neste contexto, para legitimar a pretensão da prática do Executivo 

federal como constitucional seria necessário desconsiderar a prática do 

CONGRESSO NACIONAL. 

59.  A peticionária, estando de pleno acordo com a posição expressa 

pelo e. Ministro JOAQUIM BARBOSA, não vê fundamento nesta escolha e 

entende que a expressão “resolver definitivamente” não pode ser tomada como 

sinônimo de ratificar, ao contrário, deve ser interpretação de forma integral e 

abrangendo tanto ratificar quanto denunciar ou outros atos de modificação, 

uma vez estabilizado o ordenamento. 

III.B – O procedimento formal de vinculação ou desvinculação do Brasil 

a um ato normativo do sistema internacional concebe a co-participação (ou 

constitui um ato complexo) do Poder Executivo e do Poder Legislativo 

 

60. Além da demarcação do escopo da expressão “resolver 

definitivamente”, o presente caso envolve a determinação da relação que existe 

                                                           
7 JARDIM, Tarciso Dal Maso. Condicionantes impostas pelo Congresso Nacional ao Executivo Federal em 
matéria de Celebração de Tratados. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-
legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/agenda-legislativa/capitulo-13-condicionantes-impostas-
pelo-congresso-nacional-ao-executivo-federal-em-materia-de-celebracao-de-tratados/view>. 
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entre os Poderes nos procedimentos para ratificação, modificação ou denúncia 

de tratados internacionais. 

61. O reconhecimento da constitucionalidade da denúncia unilateral 

pelo EXECUTIVO FEDERAL, sem prévia autorização do CONGRESSO NACIONAL, 

implicaria uma relação de coexistência formal entre as duas vontades, em que, 

bastando a modificação de uma, o ato pudesse ser desfeito.  

62. Alinhou-se a esta interpretação o e. Ministro NELSON JOBIM, que 

afirmou, que a separação de poderes, no Brasil, teria sentido peculiar, pois a 

participação do CONGRESSO se daria na forma de controle negativo, sem 

prejudicar a atuação do EXECUTIVO no plano internacional, enquanto a regra 

seria a atuação deste.  

63. Esta interpretação é contestada desde a inicial pela autora da ação, 

posteriormente, pelo Excelentíssimo Ministro Relator, Maurício Corrêa, 

Joaquim Barbosa, e Teori Zavascki, lembrando que os Excelentíssimos 

Ministros Ayres Brito e Rosa Weber seguiram votos daqueles, ainda que com 

evidências particulares. 

64. A autora contestou tal interpretação classificando a natureza da 

denúncia de um tratado internacional como um “ato jurídico complexo” e 

propondo que fosse utilizada sua lógica para a definição do parâmetro a ser 

seguido: como se trata de espécie de tratado que, por seu objeto, deve ser 

submetido ao Congresso Nacional para ser ratificado, para a denúncia também 

deveria ser submetido. 

65. Por sua vez, o Excelentíssimo Ministro Relator, Maurício Correa, 

considerou que seria uma questão de razoabilidade: o poder de assinar uma 

convenção internacional sem prévia autorização do Legislativo seria mera 

demonstração de intenção que produziria efeito apenas com a autorização do 

Congresso Nacional – e, pela lógica, também deveria dar a última palavra.  

66. O contexto de adoção da Constituição Federal de 1988 e a 

natureza de seu regime foram os elementos que o Excelentíssimo Ministro 

Joaquim Barbosa apresentou para análise deste tópico: houve um 

fortalecimento indiscutível do papel do Legislativo, especialmente no campo 

das relações exteriores, em nossa Carta Magna, quando comparada com os 

regimes anteriores. A atuação do Congresso Nacional não seria meramente de 

controle, mas implicaria uma participação ativa. O grande exemplo deste 

fortalecimento seria a inclusão do art. 4º, com os princípios que devem reger o 
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Brasil em suas relações exteriores e deveria ser utilizado para reger também o 

procedimento de denúncia de tratados. Depois de analisar exemplos do direito 

comparado, o Excelentíssimo Ministro afirma que é possível concluir “no 

sentido de um reforço do papel do parlamento no processo de denúncia de 

tratados”, pela existência de um princípio da co-participação parlamento-

governo em matéria de tratados, conducente “à unidade de disciplina de 

quaisquer atos decisórios em matéria de tratado”. 

67. A peticionária entende que esta segunda linha, que parte, não de 

interpretações apriorísticas legitimadores de práticas não compatíveis com o 

espírito da Carta Constitucional de 1988, mas da análise integral de seu texto, é 

a única possível no ordenamento jurídico brasileiro. Por tal razão, ressalta os 

principais elementos apresentados nos autos e nos votos e os traz à atenção de 

Sua Excelência  

III.C – Os atos internacionais cuja ratificação é autorizada por Decreto-

Legislativo pelo procedimento geral (e não pelo especial da Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004) são adotados por Decretos mas com força de lei. 

 

68. Depois de determinar a amplitude do comando constitucional e a 

relação entre os Poderes, a peticionária entende que o terceiro aspecto do 

raciocínio construído nas discussões no bojo da ADI envolveu a determinação 

do status de incorporação dos tratados internacionais no ordenamento jurídico 

brasileiro: infralegislativo, por serem incorporados por meio de decretos; ou, 

pelo menos, legislativo, por serem incorporados por decretos mas com força 

de lei (excetuando-se a discussão dos tratados supralegais ou constitucionais, 

com base no procedimento previsto pela Emenda Constitucional n. 45, de 

2004). 

69. Inicialmente, faz-se mister ressaltar que, para o aperfeiçoamento 

da denúncia unilateral de tratado internacional no ordenamento jurídico interno 

por meio da edição de um decreto presidencial ser considerado constitucional, 

o ato normativo a ser derrogado deve ter o mesmo nível ou inferior.  

70. Isso decorre da aplicação do princípio da unidade do ordenamento 

jurídico, de acordo com o qual prevalece uma organização hierárquicas entre as 

normas produzidas pelas diferentes fontes do Direito brasileiro, de modo que 

um ato do EXECUTIVO não pode derrogar, por exemplo, diploma expedido pelo 

LEGISLATIVO. 
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71. O voto do e. Ministro NELSON JOBIM, que mais uma vez se 

mostrou isolado, partiu de premissas mais formais, e considerou a denúncia um 

ato administrativo, que não poderia ser revisto pelo PODER JUDICIÁRIO em sua 

oportunidade e conveniência, pela separação de poderes e pelo afastamento de 

juízos políticos.  

72. Além disso, na prática, no plano internacional, o ato já teria 

produzido efeitos, e o JUDICIÁRIO não poderia obrigar o EXECUTIVO FEDERAL 

a revogar a denúncia. Para o e. Ministro NELSOM JOBIM, o sistema normativo 

seria marcado pro incongruências solúveis apenas pela reforma do texto da 

Constituição. 

73. A i. PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA que, inicialmente, 

havia se manifestado a favor do indeferimento do pedido autoral, em 

manifestação datada de 29 de abril p.p., reviu sua posição, para incluir 

justamente o tópico do status de incorporação, que não havia sido abordado na 

manifestação inicial de 7 de novembro de 2001: ainda que sejam incorporados 

por decretos presidenciais, tais atos seriam marcados por status diferenciado em 

relação aos demais, em especial os de direitos humanos (independentemente do 

procedimento previsto pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004). 

74. No voto do Excelentíssimo Ministro Relator, MAURÍCIO CORREA, 

contudo, o status de incorporação dos tratados é a preocupação de partida, e 

afirma expressamente: "Formalizada a recepção do ato internacional, suas normas 

situam-se no mesmo plano das leis ordinárias”. A evidência deste status diferenciado 

em relação a outros decretos seria a capacidade de derrogação de leis ordinárias 

internas por Decretos que incorporem tratados internacionais, caso aquelas 

sejam incompatíveis com estes. Esta seria a posição adotada em inúmeros 

precedentes desta colenda Corte, mas cita-se apenas o voto do Excelentíssimo 

Ministro CELSO DE MELLO na ADI 1480 de 2001. 

75. A referida ADI 1480 é retomada também no voto do e. Ministro 

JOAQUIM BARBOSA, que inclui referência ao RE 80004, para afirmar que 

tratados possuem o mesmo nível hierárquico que leis ordinárias, numa forma 

de equiparação material à lei, tal qual ocorreriam com as Medidas Provisórias. 

76. Os Excelentíssimos Ministros AYRES BRITTO, ROSA WEBER e 

TEORI ZAVASCKI corroboram esta interpretação, ressaltando nos debates orais, 

a importância de não se partir de formalidades apriorísticas, para conceder uma 

resposta integral ao caso, dada a importância de um caso que define a extensão 

dos poderes do EXECUTIVO e do LEGISLATIVO brasileiros. 
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77. A peticionária entende, em linha com os votos majoritários desta 

e. Corte, que a interpretação adequada do status de incorporação dos tratados 

internacionais no ordenamento jurídico brasileiro requer a superação da 

forma, para dar conta dos planos de validade e eficácia normativas, a fim de 

chegar a uma interpretação que reflita o espírito da Carta constitucional. 

78. Neste sentido, a peticionária ressalta que uma interpretação 

completamente fiel à Constituição Federal de 1988 refletiria os diferentes status 

dos tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro:  

(1) os tratados de direitos humanos que internalizados conforme 

o procedimento da Emenda Constitucional n. 45, de 2004, 

atingindo status constitucional;  

(2) os tratados de direitos humanos incorporados pelo 

procedimento ordinário, que detêm nível supralegal, por força do 

art. 5º, §2º; e  

(3) os demais tratados, com força de lei ordinária podendo 

derrogar leis do mesmo nível com que mantenha uma relação de 

antinomia.  

79. A peticionária observa, contudo, que, por uma questão de 

economia processual, se o raciocínio for reconhecido para o nível mais baixo 

(3), será aplicado também para o nível mais alto (1), e, portanto, basta a 

caracterização de um, para que se reconheça a do outro também. 

80.  Ao longo da sessão de julgamento da presente Ação, foram 

aventadas as possibilidades de se estabelecer interpretação conforme ou 

modulação de efeitos para os casos futuros. A peticionária, contudo, entende 

data maxima venia, mais adequadas as razões apresentadas pelo Excelentíssimo 

Ministro JOAQUIM BARBOSA para não haver apenas uma interpretação 

conforme:  

a) O decreto não é o ato de denúncia, mas de publicização 

da denúncia, razão pela qual sua anulação não geraria o 

efeito necessário para recompor a unidade do ordenamento 

jurídico brasileiro, vez que inconstitucionalidade formal 

não é menos importante que a material; e  

b) Uma vez anulado o Decreto, a Convenção voltará a 

produzir efeitos internamente até que o EXECUTIVO 
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FEDERAL consiga a autorização para sua denúncia ou 

decida ratificá-la novamente. 

 

81. Pelas razões expostas acima e ressaltando a relevância sistêmica 

deste caso para a conformação da prática do Estado brasileiro à 

constitucionalidade da Carta de 1988, a peticionáriaentende adequada a 

procedência total à ADI 1625. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

 

82. Diante da relevância da matéria, da repercussão social da 

controvérsia e da representatividade adequada, requer-se a admissão da 

Conectas Direitos Humanos no presente pleito, na qualidade de amicus curiae, 

franqueando-se o exercício das faculdades inerentes a essa função desde que 

compatíveis com o estado atual do processo, em especial a eventual 

apresentação de razões complementares, manifestações escritas e memoriais. 

83. Da mesma maneira, requer-se participação em eventuais 

audiências sobre o tema abordado na presente demanda, bem como a 

participação em sustentação oral dos argumentos em Plenário, apenas e tão 

somente caso seja aberta essa oportunidade. 

84. Subsidiariamente, na remota hipótese de que V. Exa. não entenda 

cabível a admissão da peticionária na qualidade de amicus curiae, requer-se a 

admissão da presente como memoriais a serem juntados aos autos da presente 

ADI. 

85. Também se requer que seja determinada a atualização na 

autuação, fazendo constar que o processo encontra-se por sucessão na Relatoria 

do e. Ministro LUIZ FUX e com vistas ao e. Ministro DIAS TOFFOLI. 

86. Requer-se, outrossim, o deferimento do pedido de prioridade 

de tramitação do feito conforme pedido da i. PROCURADORIA-GERAL DA 

REPÚBLICA. 

87.  



 
 
 
 
 

-23/23- 

88. Por fim, requer-se a intimação dos advogados e das advogadas da 

peticionária das futuras publicações, em especial da desginação do julgamento. 

 

Termos em que 

Pedem deferimento. 

 

São Paulo, 05 de fevereiro de 2020. 
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