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As teorias do direito internacional e constitucional, no Brasil, desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, vêm discutindo se os tratados internacionais de direitos 

humanos  são  recepcionados,  no  plano  interno,  em  nível  constitucional  ou 

infraconstitucional. 

De  um  lado,  certo  pensamento  mais  progressista 

sustentava que os tratados internacionais de direitos humanos eram recepcionados com 

hierarquia  constitucional,  lançando  mão,  não  raras  vezes,  da  tese  do  bloco  de 

constitucionalidade (pelo viés francês) para explicar o status privilegiado. De outro, os 

conservadores,  abraçados em entendimento  há  muito fixado pelo Supremo Tribunal 

Federal, sustentavam a hierarquia infraconstitucional dos referidos tratados.

Com o advento da Emenda Constitucional 45, o debate, 

que em princípio deveria restar em parte resolvido, abriu-se para novos caminhos. Com 

efeito,  referida  emenda,  ao  prever  específico  procedimento  para  que  os  tratados 

internacionais  de  direitos  humanos  passem  a  integrar  o  ordenamento  jurídico  na 

qualidade de Emendas Constitucionais, gerou uma série de questões sobre o status dos 

tratados, quebrando algumas referências que haviam se consolidado antes de sua edição 

e  adicionando novos elementos neste campo de estudo.

A  reflexão  que  ora  se  propõe,  em  tom  especulativo  e 

provocativo, de forma ainda germinal, diz respeito à possibilidade de defender a tese da 

incidência do  tempus regit actum aos tratados internacionais de direitos humanos do 

qual a República Federativa do Brasil tornou-se parte antes da EC 45.
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Note-se, não se trata, logo, de discutir,  aqui, os tratados 

que virão. A discussão, nesta seara, também se encontra aberta, mormente no que tange 

a:

(i) se o Congresso poderá optar por qual procedimento irá 

deliberar a recepção dos tratados de direitos humanos?

(ii) se optar pela deliberação através do procedimento do § 

3º, do art. 5º, e não atingir o quórum de 3/5, o tratado será 

considerado rejeitado?

(iii) ou se, deliberando-se pelo procedimento do § 3º, do 

art. 5º, e não atingir o quórum de 3/5, mas receber adesão 

da  maioria  simples,  será  incorporado  com  hierarquia 

infraconstitucional?

(iv) se a deliberação pelo procedimento tradicional, e não 

por aquele criado no § 3º, sepultará o teor do § 2º, do art. 

5º,  na medida em que,  em tese,  recepcionado então em 

âmbito infraconstitucional, os direitos previstos no tratado 

não  se  submeterão  ao  regime  especial  dos  direitos 

fundamentais?

(v)  se,  pela  proximidade  procedimental,  a  deliberação 

através  da  forma  do  §  3º  estaria  sujeita  às  limitações 

formais ao poder constituinte derivado?

(vi) se a aprovação pelo procedimento do § 3º imporia a 

promulgação direta pelas Mesas da Câmara e do Senado, 

assumindo  forma  de  emenda  e  perdendo  a  forma  de 

tratado incorporado ou, se após a promulgação, seria ainda 
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exigível  a  ratificação  do  tratado-emenda  através  do 

depósito?

Tais questões são apenas algumas, dentre tantas que foram 

abertas. Reitere-se, contudo, que não são tais questões que ora são trazidas à reflexão.

Trata-se,  isto  sim,  de  discutir  os  tratados  passados,  já 

incorporados, dos quais a República do Brasil já é parte, que tratem de direito humanos, 

de direitos fundamentais.

Neste sítio,  outras questões afloram. Estarão os tratados 

passados condenados, através de determinada interpretação retroativa conservadora, a 

assumirem  eternamente  a  hierarquia  infraconstitucional?  Poderão,  eventualmente, 

através  de  hermenêutica  peculiar,  ser  deliberados  novamente,  através  do  novo 

procedimento previsto no § 3º, do art. 5º.

Pretende-se, aqui, como se adiantou, propor a incidência 

do  tempus regit  actum.  Trata-se,  é  bom deixar  claro,  de apenas  uma proposta  para 

reflexão.

Neste caso, a idéia é sustentar que a aplicação do tempus 

regit  actum,  amplamente  aceita  pelo  próprio  STF  em diversas  situações,  permitiria 

vislumbrar  que  os  tratados  internacionais  de  direitos  humanos  anteriores  à  EC  45, 

devidamente recepcionados pelo procedimento válido à época da incorporação, devam 

assumir, agora, automaticamente, status de emendas constitucionais.

Ou seja, simetricamente ao que sucede no plano do direito 

infraconstitucional,  onde  se  reconhece,  por  exemplo,  que  normas  gerais  de  direito 

tributário  produzidas  regularmente  em face  do  adequado  procedimento  previsto  em 

Constituição anterior são recepcionadas, por conta do  tempus regit actum,  pela atual 

Constituição, com o status de leis complementares (procedimento previsto na atual CF), 

não  será  temeroso  sustentar  que  os  tratados  internacionais  de  direitos  humanos 
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produzidos anteriormente à EC 45, com observância ao procedimento de recepção então 

em vigor, sejam, após tal emenda constitucional, alçados ao status constitucional.

Ou seja, a incidência do  tempus regit actum, nesta sede, 

poderá contribuir com novos elementos para a reflexão, após a EC 45, sobre o grau 

hierárquico  de  recepção  dos  tratados  internacionais  de  direitos  humanos.  Afinal, 

atribuindo-se  interpretação  otimista  ao  §  3º,  do  art.  5º,  a  tese,  aqui,  antes  de 

compreender o dispositivo como propiciador do sepultamento das teses progressistas do 

bloco  de  constitucionalidade,  possibilitará  afirmar  o  contrário:  a  confirmação  da 

hierarquia constitucional.

A  tese  proposta,  por  certo,  não  representa  nenhuma 

novidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Como se referiu, este entendimento já foi, anteriormente, 

utilizado para resolver o debate sobre as normas gerais de direito tributário disciplinadas 

no  Código  Tributário  Nacional,  veiculado,  em 1966,  como  lei  ordinária,  em  plena 

consonância com a Constituição de 1946. Após, com advento da Constituição de 1967, 

definiu-se que apenas lei complementar poderia definir tais normas gerais. Debateu-se, 

então,  se  as  normas  gerais  do  CTN foram recepcionadas  ou  não  pela  nova  ordem 

constitucional. O Supremo Tribunal Federal, reiteradas vezes, aplicou o  tempus regit  

actum para  afirmar  que,  observado  o  procedimento  sob  o  qual  foram  editadas,  as 

normas gerais de Direito Tributário seriam recepcionadas com status e hierarquia de Lei 

Complementar.  Paradigmática,  aqui,  por  exemplo,  a  decisão  proferida  no  Recurso 

Extraordinário  n.º  79.212,  oriundo  de  São  Paulo,  julgado  em  1975,  com  célebre 

discussão entre os Ministros Aliomar Baleeiro e Leitão de Abreu. Na década de 80, foi a 

vez do Ministro Moreira Alves, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 93.850, 

reiterar este entendimento do STF.

Após  a  Constituição  de  1988  o  posicionamento  do 

Supremo  Tribunal  Federal,  neste  sítio,  não  sofreu  qualquer  alteração.  Note-se,  por 
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exemplo, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1726, da relatoria do 

Ministro Maurício Corrêa.

Neste  quadro,  destarte,  por  questão  quiçá  de  coerência, 

não  seria  razoável  esperar  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  adotasse  idêntico 

posicionamento, declarando que, pela incidência do tempus regit actum, os tratados de 

direitos humanos anteriores à EC 45, produzidos e incorporados legitimamente sob a 

égide de procedimento válido à época, passam, agora, a gozar de status constitucional?

É  preciso  deixar  claro,  neste  momento,  que  não  se 

desconhece  a  fragilidade  da  tese.  Não  se  trata  de  propor  uma solução  ou  resposta 

absoluta num suposto e questionável processo de “desvelamento de uma verdade” dada 

pelo enunciado do § 3º. Trata-se, antes, da propositura de um “argumento” adicional, 

buscando, como se adiantou, afirmar uma leitura otimista em relação ao § 3º, do art. 5º.

O argumento, portanto, é sabida e assumidamente frágil. 

Com efeito, problematicamente transporta um princípio de direito infraconstitucional 

para a compreensão de enunciado constitucional. O posicionamento fixado pelo STF, 

ademais,  referia-se  à  produção  de  normas  infraconstitucionais,  e  não  de  normas 

decorrentes  de  poder  constituinte  derivado.  E  também,  nesta  linha  de 

autoproblematização, o âmbito de validade do argumento proposto circunscreve-se a um 

pressuposto  duvidável:  o  de  que  o  Congresso  não  possui  discricionariedade  para 

escolher o procedimento de deliberação. Ou seja, seria necessário considerar que, após a 

EC 45, todos os tratados deverão ser deliberados pelo procedimento do art. 5º, § 3º. 

Do contrário,  a  defesa de que,  após a EC 45,  passou a 

existir dois procedimentos de recepção de tratados de direitos humanos (um, o do art. 

5º,  § 3º; outro, o comum), levaria a corrente conservadora a contra-argumentar que, 

antes, tais tratados eram recepcionados em nível infraconstitucional e, após a EC, se o 

procedimento escolhido não for  o  §  3º,  também será infraconstitucional.  Em outras 

palavras, o procedimento atual, caso não se delibere pelo § 3º, seria o de recepção em 

nível infraconstitucional. Nada mudaria!
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O contra-argumento,  todavia,  poderia  ser  eventualmente 

afastado caso se fixe o entendimento de que o § 3º não sepulta o § 2º, do art. 5º. Ou seja: 

na  opção  pela  deliberação  através  do  §  3º,  o  legislador  deixa  clara  a  decisão  pela 

hierarquia constitucional desses tratados. Em caso contrário, o debate da hierarquia, por 

conta do § 2º, e como sucedia antes da emenda, haverá de ser perquirido em plano 

judicial. Logo, voltam as discussões e teses anteriores.

Em conclusão, mesmo assumidamente débil, o argumento 

proposto neste ensaio, em verdade, é apenas um pretexto para a reflexão sobre o tema, 

buscando provocar,  de  alguma forma,  algum tipo de leitura  otimista  em relação ao 

enunciado do art. 5º, § 3º.
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