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RESUMO  

O presente trabalho discute as experiências do direito comparado, o conceito e a 
recepção do bloco de constitucionalidade no Brasil. Portanto, inicialmente, aborda a 
origem e evolução e, em sequencia, as classificações do constitucionalismo. Após, 
destaca o conceito e inserção do bloco de constitucionalidade na teoria 
constitucional, analisando os princípios, regras e preceitos aplicáveis. E por fim, 
aborda a evolução do bloco inserido no controle de constitucionalidade, sua utilidade 
e princípios que fundamentam sua existência, e as consequências do seu 
reconhecimento notadamente no que diz respeito aos tratados internacionais de 
direito humanos  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por escopo realizar um estudo entorno do chamado bloco 

de constitucionalidade, da possibilidade em normas externas à constituição possam 

servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Proposta em que serão 

levantadas certas premissas conceituais e históricas da teoria constitucional para 

determinar a recepção ou não do instituto. 

De modo que, primeiramente, será realizado um estudo introdutório entorno do 

chamado constitucionalismo, os dos chamados movimentos constitucionalistas, que 

regem a formação de constituições escritas na período moderno e contemporâneo. 

Na segunda parte do trabalho, ainda, serão levantados dados conceituais ou 

teóricos entorno do bloco de constitucionalidade. 

E, finalmente, na terceira parte conclusiva, serão abordados pontos críticos 

relacionados com a utilização do termo bloco de constitucionalidade de forma 



 

 
 

 
 

implícita ou explícita no controle de constitucionalidade brasileiro. Oportunidade 

especial em que será abordada a matéria dos tratados internacionais de direitos 

humanos. 

Tem-se como objetivo, portanto, apresentar os principais fundamentos e elementos 

do bloco de constitucionalidade e a identificação de sua inserção no direito 

brasileiro. 

De modo que, como hipótese da presente pesquisa doutrinária, tem-se como 

hipótese demonstrar que o bloco de constitucionalidade é recepcionado no Direito 

Brasileiro formalmente por ocasião da emenda 45/2004, que altera a redação do art. 

5º §3ºpara possibilitar que os tratados internacionais de direitos humanos possam 

ser recepcionados no ordenamento brasileiro com status de norma constitucional e, 

portanto, servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade. 

 

1. A EVOLUÇÃO DO CONSTITUCIONALISMO 

Antes de adentrarmos na ideia do Bloco de Constitucionalidade propriamente 

dito, é necessário contextualizar o seu surgimento no seio do constitucionalismo.  

O constitucionalismo é o movimento da história da formação das Constituições, 

escritas ou não, e se confunde com a história do direito, o surgimento dos Estados e 

sua organização, onde o homem buscou, e ainda busca, a limitação do poder deste 

Estado, uma luta contra o absolutismo. Nesse sentido o constitucionalismo sempre 

existiu evoluindo para o que é hoje, associado à garantia de direitos, separação de 

poderes e a limitação dos poderes do governo. 

A grande maioria dos autores e doutrinadores consideram quatro divisões do 

constitucionalismo. O Constitucionalismo Antigo, o Clássico, Moderno e 

Contemporâneo.  

O Constitucionalismo Antigo foi a primeira experiência Constitucional. São 

quatro as experiências mais estudadas ocorridas no Constitucionalismo Antigo: a 

dos hebreus, a da Grécia antiga, a de Roma e a da Inglaterra. Entretanto A. 

Gavazzoni em seu livro “História do Direito, dos Sumérios a nossa era”, elenca o 

Código de Hamurábi como o embrião das constituições.   



 

 
 

 
 

Hamurábi fez a codificação das leis em uso por países vizinhos e até nos usos 

e costumes dos povos que vieram a constituir a Babilônia (Assírios). Criou tal código, 

diz-se, por inspiração do Deus Sol, Shamash, cuja base era a Lei de Talião: dente 

por dente, olho por olho. Condenava à morte uma testemunha de acusação que não 

conseguisse comprovar seu testemunho. Se alguém roubasse um escravo de um 

liberto ou da corte, pagaria com a vida seu crime. Na íntegra, o dispositivo legal, 

traduzido, diz, in verbis: “Se alguém furtar pela porta da cidade um escravo ou uma 

escrava da corte, ou escravo ou escrava de um liberto, deverá ser morto”. Foi 

instituído o bem de família, ficando proibida a compra e venda separadamente entre 

os pais e os filhos. Também foram normas criadas para o aproveitamento e o cultivo 

das terras. Quem difamasse alguém teria o cabelo cortado. Diz o texto: “Se alguém 

difama uma mulher consagrada ou a mulher de um homem livre e não pode provar 

deverá ser arrastado esse homem perante Juiz para se lhe tosquiar a fronte". 

Hamurábi foi o precursor do salário mínimo, já que estipulou uma quantia para 

remunerar em alimentos (trigo) o trabalho de um ano”. 

No caso dos hebreus, o constitucionalismo está ligado ao Estado teocrático. 

Entre eles, o governo era limitado através de dogmas consagrados na Bíblia. Assim 

sendo, a sociedade hebréia viveu sob o que é considerado a primeira experiência 

constitucional da história. 

Na Grécia, ocorreu a mais avançada forma de governo de que já se teve notícia 

até hoje, a chamada democracia constitucional. As pessoas participavam 

diretamente das decisões políticas do Estado (Cidade-Estado de Atenas). Ainda 

segundo Gavazzoni, dois são os nomes tidos como “autores” da “Constituição” grega 

que veio consolidar, ou criar, a democracia. Uma fonte cita Licurgo como sendo o 

precursor, já que foi o criador da constituição espartana (século IX a.C.). Segundo a 

história, Licurgo, conseguiu estabilizar o governo ao dividir os poderes supremos do 

Esparta entre um Supremo Tribunal (Eforato), um Conselho de Anciãos (Senado) e 

uma Assembleia dos Cidadãos (Apela), tendo assim “nascido” o conceito que é 

utilizado até hoje dos três Poderes Constitucionais – Executivo, Legislativo e 

Judiciário. Também é atribuído a Licurgo o lançamento da ideia da reforma agrária 

por ter ele dividido as várias porções de terra em uso pelos em lotes com iguais 



 

 
 

 
 

dimensões. O segundo nome lançado pelos historiadores como “pai” da constituição 

que deu origem à democracia foi Clístenes em 510 a.C. ao reformar a legislação de 

Sólon. Assim, embora a constituição ateniense tenha repetido as ideias da 

constituição espartana, só em 461 a.C. é que a democracia atingiu sua perfeição, 

fato este que ocorreu com Péricles. 

À Roma deve-se associar o conceito de liberdade. Esta ideia é a principal 

característica da experiência romana, que reviveu, um pouco, o experimento grego. 

Em Roma temos a experiência da Lei das XII Tábuas. Redigida em 451 a.C 

originalmente em 10 tábuas aprovada pelos comícios por centúrias, teve mais duas 

tábuas acrescidas pelos decênviros (jurista da Roma Antiga encarregado de 

codificar as leis) em 450 a.C. Estava composta a primeira constituição romana. De 

acordo com Cícero, nelas se encontrava todo o direito romano (total civilis scientia) 

porque era uma lei de caráter genérico, englobando dispositivos de direito público, 

direito penal, direito privado e direito processual. 

Na Inglaterra a experiência foi chamada de “rules of law”, (governo das leis), 

que surgiu em substituição ao “governo dos homens”. Foram duas as principais 

idéias que esta experiência proporcionou: 1) governo limitado e 2) igualdade dos 

cidadãos ingleses perante a lei. Essas criações do constitucionalismo inglês 

surgiram na Idade Média. Hoje, mesmo não havendo Constituição escrita na 

Inglaterra, existem documentos de grande valor constitucional, como a Magna Carta 

de 1215, o Bill of Rights e o Petition of Rights.  

O constitucionalismo clássico surgiu a partir do final do século 18. Alguns 

episódios ocorridos nessa época foram muito importantes, como as revoluções 

liberais (Francesa e Americana), feitas pela burguesia em busca de direitos 

libertários. O que se buscava com essas revoluções era a liberdade dos cidadãos 

em relação ao autoritarismo do Estado. Com essas revoluções ocorreu o surgimento 

das primeiras constituições escritas. 

A Revolução Americana, apesar de não ter ficado tão conhecida como a 

Revolução Francesa, tem a mesma importância, e dela adveio a primeira 

constituição escrita que se conhece, a “Declaração de Direitos do Bom Povo da 

Virgínia”, o Virginia Bill of Rights, de 1776. Logo depois dela, em 1787, a 



 

 
 

 
 

Constituição Americana. Tendo os americanos contribuído para o constitucionalismo 

na forma da supremacia da Constituição e da garantia jurisdicional. A Constituição 

estabelece as competências do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e 

estabelece quem manda, como manda e até onde manda. Se a Constituição é a 

responsável por estabelecer as regras do jogo político, por uma questão lógica tem 

que estar acima dos jogadores. É daí que vem a ideia de supremacia e da garantia 

jurisdicional, por que é justamente o Judiciário, o mais indicado já que é o mais 

neutro politicamente, desempenhando o papel de contra majoritário. É ele que vai 

proteger o direito das minorias. 

A Experiência Francesa surgiu como a primeira constituição escrita da Europa, 

em 1791, dela surgindo duas ideias principais: Garantia de direitos e a Separação 

dos Poderes.  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 serviu 

de preâmbulo para a Constituição Francesa de 1791. O art. 16, da Declaração, diz 

que "toda sociedade, na qual não há garantia de direitos ou separação de poderes, 

não possui uma Constituição.” Para ser considerada uma sociedade constitucional, 

ela tem que ter esses dois predicados de limitação de poder. Sem isso, não há que 

se falar em Constituição já que uma constituição que não consagre direitos e que 

não reparta direitos de forma limitada, não tem como levar o nome de Constituição. 

O constitucionalismo moderno é considerado a terceira fase do 

constitucionalismo. Enquanto o clássico é de modelo liberal, que primava pela 

liberdade do indivíduo onde o Estado interviesse o menos possível, o moderno é 

chamado de constitucionalismo social surgido a partir do fim da I Grande Guerra. 

Nesta segunda geração dos direitos fundamentais, o social, o econômico, o cultural, 

consagrava a igualdade material. De nada valeria a liberdade, sem a igualdade 

substancial. A igualdade seria o pressuposto para que a liberdade pudesse existir. 

O constitucionalismo contemporâneo é também chamado de 

neoconstitucionalismo. Não são todos que concordam com essa denominação 

porque dizem que não há nada de tão novo que justifique esse novo nome. Ele é 

uma conjugação de experiências que sempre ocorreram.  



 

 
 

 
 

O Constitucionalismo contemporâneo vai surgir no fim da II Guerra Mundial em 

meio a descobertas das atrocidades que foram cometidas durante a hecatombe. 

Com base no ordenamento jurídico o positivismo jurídico foi colocado em cheque. 

Começou-se a perceber que o positivismo jurídico poderia justificar barbáries. Surge 

então uma nova ideia de constitucionalismo que Paulo Bonavides chama de pós-

positivismo. 

Com o fim da II Guerra, as constituições começaram a consagrar 

expressamente a dignidade da pessoa humana como um valor constitucional 

supremo. A dignidade é um atributo que todo ser humano tem. Se a dignidade é 

valor supremo, isso significa que o Estado existe para o cidadão e não o contrário. O 

cidadão é um fim em si mesmo, e não pode ser entendido como um meio para 

atingir o Estado.  

A partir da dignidade da pessoa humana, como núcleo da constituição, 

aconteceu a chamada rematerialização constitucional.  

A obra de Konrad Hess, escrita em 1959, é um marco do direito constitucional, 

onde a concepção jurídica da Constituição passa ser definitiva. Há, pois, três 

causas: 

1ª – Consagração da dignidade da pessoa humana como valor supremo 

2ª – Rematerialização das constituições, com rol extenso de direitos 

fundamentais. 

3ª – Força normativa da Constituição. 

Valores fundamentais que as constituições do futuro devem consagrar: 

verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e 

universalização. 

 

2. O BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE NA TEORIA CONSTITUCIONAL 

 

De modo mais concreto, o fenômeno do Bloco Constitucional surgiu na França, 

com a ideia do bloco legal utilizada por Maurice Hauriou, mas foi realmente definido 

a partir de 1970 quando o Conseil Constitucionel elevou a liberdade de associação a 

um patamar de princípio fundamental dando ensejo à existência de um bloco único 



 

 
 

 
 

de princípios e regras constitucionais, compostos pela própria Constituição de 1958, 

seu Preâmbulo, de 1946, a Declaração dos Direitos do Homem e os princípios 

fundamentais composto pelas Leis da República. 

Na Espanha, o bloco não se apresentou muito claro, em seu inicio, e foi 

formado por normas materiais e formalmente materiais previstas na Constituição e 

outras previstas no Estatuto de Autonomia, que formam o conjunto da Constituição 

Espanhola. Estas normas distribuem o poder de forma territorial entre as instâncias 

centrais e territoriais, entre os Estados e as comunidades autônomas em questões 

de inconstitucionalidade. O bloco de constitucionalidade espanhol pode ser 

explicado como um conjunto de normas, ora aplicadas ao caso concreto, ora 

prevalecendo sobre as outras normas em questão de competência entre os estados 

e as comunidades Autônomas. Rubio Florente diz que a Constituição Espanhola 

seria formada por um conjunto de normas positivas de valor superior distribuindo seu 

poder entre as instâncias centrais e territoriais impondo limites aos legisladores 

sobre as normas de direitos fundamentais. 

No Brasil o fenômeno surge com a promulgação da Constituição de 1988, que 

trouxe, em seu bojo, novos temas e a ampliação de direitos nela ratificados, 

trazendo como resposta ao período da ditadura militar normas detalhistas, mas de 

eficácia limitada. 

Com a possibilidade da inclusão de Emendas Constitucionais da CF/88 

inaugurou-se a possibilidade de modificações no texto constitucional. Essas 

emendas constitucionais, algumas apenas modificativas de textos, autônomas (não 

incorporadas ao texto da CF) tiveram sua validade reconhecida pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

O reconhecimento de princípios de direitos fundamentais implícitos, em âmbito 

jurisprudencial e doutrinário, vem sendo feito desde o ano 2000 e, a partir da 

utilização pelo STF de princípios não positivados em seus julgados, tem tornado 

pacífica a existência e servindo como parâmetro para o Bloco de 

Constitucionalidade. 

Vemos também que a partir da possibilidade, incluída pelo Artigo 5° § 2° da 

Constituição Federal, da inclusão de novos direitos fundamentais estabelecidos a 



 

 
 

 
 

partir de tratados internacionais subscritos pelo Brasil, estes tratados internacionais 

passarem a fazer parte do seu ordenamento jurídico, mesmo sendo de entendimento 

do STF, que de Direitos Fundamentais ou não, ingressariam apenas como norma 

infraconstitucional. 

A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 45/2004, os tratados 

internacionais aprovados com os devidos quóruns passaram a ter força de norma 

constitucional, desde que versem sobre direitos humanos. 

Assim, percebe-se que o sistema constitucional brasileiro permite que se 

amplie a sua interpretação usando princípios que estão inseridos no Bloco de 

Constitucionalidade.  

Para Canotilho, estas regras não necessitam estarem positivadas para terem 

eficácia constitucional, até porque são elas que servem de referencial para o 

controle de constitucionalidade reconhecido inclusive pelo STF em suas decisões, o 

que demonstra sua legitimidade, e, portanto adentrando no Bloco de 

Constitucionalidade. 

Como vimos, a expressão “Bloco de Constitucionalidade”, foi primeiramente 

apresentada pela corte francesa na década de 70, usada para designar todas as 

normas que servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Em suma 

ele é o conjunto de disposições, regras, princípios e valores constitucionais que 

precisam ser respeitados pela lei. 

Esse conceito é o reconhecimento de que, ao examinar a constitucionalidade, 

deve-se levar em conta não só o texto escrito da Constituição, mas também normas, 

princípios e valores constitucionais.  

Portanto, o parâmetro para a verificação e interpretação constitucionalidade das 

leis não seria só seu texto, mas um conjunto de normas, princípios e valores 

constitucionais, que formariam um bloco, muito mais amplo. 

Sua conceituação é muito importante para que seja efetivado o controle de 

constitucionalidade, uma vez que a fiscalização da constitucionalidade é o exame da 

compatibilidade de uma norma que é hierarquicamente inferior ao conjunto das 

normas constitucionais, que fundamentam a sua validade, eficácia e assim sua 



 

 
 

 
 

existência. Esse conjunto para o exame da validade da norma constitui Bloco de 

Constitucionalidade. 

Para determinar sua amplitude, é necessário analisar dois elementos de 

relevante importância: o elemento material e o elemento temporal. 

Em relação ao elemento material, é necessário identificar quais normas 

integram o Bloco de Constitucionalidade num determinado ordenamento jurídico, o 

texto constitucional, ou ampliar sua abrangência utilizando outros textos, princípios e 

valores constitucionais. Já o elemento temporal nos remete a vigência das normas 

que poderão integrar o bloco sendo consideradas para a inconstitucionalidade das 

leis somente normas constitucionais vigentes, ou normas vigentes e também normas 

de valor constitucional já revogadas. 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal está adotando uma posição 

intermediária. Na jurisprudência podemos ver alguns exemplos de situações em que 

foi declarada a inconstitucionalidade (ou a constitucionalidade) de leis a partir de 

verificação de princípios constitucionais implícitos utilizando como parâmetro 

constitucional o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade. 

É necessário verificar também a EC nº 45/2004 que instituiu a possibilidade de 

que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos integrem nosso 

ordenamento jurídico como normas equivalentes às emendas constitucionais, desde 

que sejam aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos membros. Essa ressalva, entretanto, quando 

refere-se aos tratados internacionais que versem sobre direitos humanos não seria 

necessária, haja vista que os direitos internacionais sobre tratados de direitos 

humanos têm primazia no nosso ordenamento jurídico, onde servem de parâmetro 

para a verificação da validade de leis que com eles conflitem, integrando assim, o 

Bloco de Constitucionalidade brasileiro. 

É certo também que fora do texto da Constituição, existem disposições de 

emendas constitucionais que se encontram em vigor e que podem ser parâmetro no 

controle de constitucionalidade, integrando o Bloco de Constitucionalidade. Tratam-

se de dispositivos de emendas que não se integram ao texto constitucional, nem a 

seu corpo permanente, nem ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 



 

 
 

 
 

como são exemplos diversos artigos das Emendas nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 

47/2005. 

 

3. A RECEPÇÃO DO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE NO SISTEMA 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 Como visto anteriormente, a aceitação do Bloco de Constitucionalidade Amplo 

como parâmetro para o controle de constitucionalidade no Brasil é minoritária, uma 

vez que a corrente majoritária entende que seriam abarcados os tratados que 

fossem recepcionados pelo rito do Art. 5º, § 3º, da Constituição Federal. 

 Todavia, por ocasião da EC 45/2004, o Artigo 5º § 3º e 4º foram alterados 

determinando que tratados internacionais de direitos humanos podem ser 

recepcionados no ordenamento brasileiro com status de norma constitucional, fato, 

portanto, que incrementa e fundamenta ainda mais a posição dos minoritários, tanto 

que em 2002, o Min. Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal constatou a 

existência do debate sobre o Bloco de Constitucionalidade, que influencia a atuação 

do STF, uma vez que os dispositivos normativos pertencentes ao bloco poderiam ser 

utilizados como paradigma de confronto das leis e atos normativos 

infraconstitucionais no âmbito do controle de constitucionalidade. 

 HABEAS CORPUS 87.585-8 TOCANTINS 

 (...) O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, por sua vez, 

celebrado sob os auspícios da Organização das Nações Unidas e revestido de projeção 

global no plano de proteção dos direitos essenciais da pessoa humana, estabelece, em 

seu Artigo 11, que “Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma 

obrigação contratual”. (...)O Juiz, no plano de nossa organização institucional, 

representa o órgão estatal incumbido de concretizar as liberdades públicas 

proclamadas pela declaração constitucional de direitos e reconhecidas pelos atos e 

convenções internacionais fundados no direito das gentes. Assiste, desse modo, ao 

Magistrado, o dever de atuar como instrumento da Constituição – e garante de sua 

supremacia - na defesa incondicional e na garantia real das liberdades fundamentais da 

pessoa humana, conferindo, ainda, efetividade aos direitos fundados em tratados 

internacionais de que o Brasil seja parte. Essa é a missão socialmente mais importante 

e politicamente mais sensível que se impõe aos magistrados, em geral, e a esta 

Suprema Corte, em particular. (...)É dever dos órgãos do Poder Público - e 



 

 
 

 
 

notadamente dos juízes e Tribunais - respeitar e promover a efetivação dos direitos 

garantidos pelas Constituições dos Estados nacionais e assegurados pelas declarações 

internacionais, em ordem a permitir a prática de um constitucionalismo democrático 

aberto ao processo de crescente internacionalização dos direitos básicos da pessoa 

humana. (...)” 

 

 Assim, o STF já se manifestou acerca, sim, da possibilidade de validação das 

normas internas, infraconstitucionais, à luz destes tratados de direitos humanos 

recepcionados nesse procedimento, negando, porém, a esse fenômeno um 

alargamento do parâmetro clássico do controle de constitucional, e acabou por 

recepcionar nomenclatura diversa – adotada pela primeira vez por MAZZUOLI – 

chamada de controle de convencionalidade. 

Segundo Rezek tratado internacional é todo acordo formal concluído entre 

sujeitos de direito internacional público, e destinado a produzir efeitos jurídicos. [...] 

Pelo efeito compromisso e cogente que visa produzir, o tratado dá cobertura legal à 

sua própria substância. Já para Alexandre Moraes, tratado internacional é o acordo 

entre dois ou mais sujeito da comunidade internacional que se destina a produzir 

determinados efeitos jurídicos. Luis Alberto Barroso o trata da seguinte forma: “O 

tratado ou convenção, propriamente ditos, por serem de natureza internacional, não 

deixam de viger nem são considerados nulos. Mas, uma vez declarados 

inconstitucionais, já não poderão produzir efeitos válidos internamente”. 

O direito brasileiro preceitua no artigo art. 84, VIII, da CF, que a celebração de 

tratados, convenções e atos internacionais são de competência do Presidente da 

República, devendo estar sujeita a referendo do Congresso Nacional que resolve se 

ratifica tais tratados, convenções ou acordos internacionais. 

A Constituição brasileira nasceu fundamentada no princípio da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III, da CF), regendo suas relações internacionais 

principalmente pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, da CF). 

Daí a primazia ao valor da dignidade humana, como paradigma e referencial ético, 

verdadeiro superprincípio a orientar o constitucionalismo contemporâneo, nas 

esferas local, regional e global, dotando-lhes especial racionalidade, unidade e 

sentido. (Caderno de Direito Constitucional – 2006 - Flávia Piovesan) 



 

 
 

 
 

Ao acrescentar o § 2º do artigo 5º, in verbis, “Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”, a Constituição Federal incluiu no rol dos direitos 

constitucionalmente protegidos, aqueles advindos de tratados internacionais por 

processo que incorpora, no texto constitucional esses direitos, atribuindo-lhes 

hierarquia de norma constitucional. Com isso o legislador constituinte deu hierarquia 

constitucional aos direitos humanos protegidos nos tratados ratificados pelo Brasil. 

Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros 

de caráter constitucional decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 

desde que expressamente previstos no texto constitucional, mesmo que 

difusamente, ou seja, fora do rol do art. 5º, que é meramente exemplificativo. 

Importante ressaltar que as normas constitucionais cuja natureza jurídica configura-

se como direito ou garantia individual, mesmo não estando descritas no rol do art. 5º 

da Carta Magna, são imodificáveis, pois serão inadmissíveis emendas tendentes a 

suprimi-las, total ou parcialmente, por tratar-se de cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 

4º, IV). (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação 

constitucional. 6ª ed. p. 458 e 459) 

Entende-se desta forma que existem dois regimes jurídicos em matéria de 

instrumentos internacionais no Brasil: o regime jurídico comum, para os tratados em 

geral, cujo status hierárquico é igual ao das leis ordinárias, e o regime jurídico 

especial e próprio dos tratados em matéria de direitos humanos, cujo status 

hierárquico é equiparado ao de normas constitucionais. Segundo Barroso são 

incorporados ao ordenamento jurídico como status de lei ordinária. 

Consequentemente, sujeitam-se ao princípio da supremacia da Constituição. 

Como bem versa o professor Marco Antonio Batistela: “restou evidente a partir 

do leading case do “Depositário Infiel”, com o ponderado voto-vista do Ministro 

Gilmar Mendes, que a natureza de Tratados de Direitos Humanos tem o potencial 

Constitucional equivalentes, per se, de Emendas, haja vista a interpretação 

hegemônica aplicada ao caso concreto haver resolvido, na época, pela 

determinação da suspensão da aplicação da parte final do art. 5º, inc. LXVII, da 



 

 
 

 
 

Constituição Federal, culminando na edição da Súmula Vinculante n. 25. Nesse 

contexto, ao aplicar o art. 7º, n. 7, do Pacto de São José da Costa Rica, o Plenário 

do STF, à luz do art. 5º, §2º da Carta Política, aplicou a norma mais favorável, na 

hipótese dessa antinomia evidente entre art. 5º, inc. LXVII da Constituição, com a 

disposição do Pacto de São José que proíbe a prisão civil do depositário infiel” 

(BATISTELLA, Marco Antonio. A integração e eficácia dos tratados internacionais de 

direitos humanos no Estado brasileiro. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 10 out. 2013. 

Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=.45431> . Acesso 

em: 22 out. (2013).  

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Bloco de Constitucionalidade objetiva ampliar o controle de 

constitucionalidade, sem que seja necessária expressa positivação no texto 

constitucional, tendo em vista a necessidade da Constituição ser interpretada em 

função da realidade e pautada no contexto social, econômico e político em que 

esteja inserida. 

Este bloco vem evoluindo como uma forma de proteção das conquistas sociais 

e também como suporte de decisões das mais altas cortes de diversos países, 

expandindo disposições de caráter constitucional e trazendo em seu bojo a 

ampliação dos direitos e liberdades alicerçando os direitos fundamentais do homem.  

Assim, resta dizer que o conteúdo do Bloco de Constitucionalidade encontra-se 

em constante aperfeiçoamento, independentemente do ordenamento jurídico que se 

estude ou observe, porque a dinâmica social, política e econômica impõem essa 

evolução. Assim, sua compreensão exige permanente acompanhamento das 

decisões das cortes supremas, pois são elas que definem os parâmetros utilizados 

para a declaração da constitucionalidade ou não das normas. 
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