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O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE APLICADO PELO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRG NO RHC Nº 136.961 – RJ

Myqueas Bruce Wyllys da Silva Carvalho1

Diana Maria Cavalcante de Sá2

RESUMO

Através do julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 136.961 –
RJ,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ),  em  sede  de  aplicação  do  controle  de
convencionalidade concernente à Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(Corte IDH) de 22 de novembro de 2018, concedeu interpretação que possibilitou o cômputo
em dobro da pena do paciente  referente  ao período em que o mesmo esteve apenado no
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC). Diante isso,  visando compreender  a tese
empregada no referido julgado, o presente estudo  tem por objeto verificar  a aplicação do
controle de convencionalidade por parte do STJ no julgamento do AgrG no RHC 136.961 –
RJ,  observando  as  nuances  casuísticas  e  jurídicas  pertinentes  à  decisão,  bem  como
particularidades  da interpretação dada pelo referido tribunal superior.  Para tal,  utiliza-se o
método indutivo, aplicando-se uma abordagem qualitativa através de pesquisa documental e
bibliográfica, com viés explicativo. Deste modo, através da extração da  ratio decidendi  do
julgado, observa-se que, aliado ao controle de convencionalidade, foi empregada a tese de que
deveria  ser  utilizada  no  caso  concreto  a  interpretação  que  melhor  atendesse  aos  direitos
humanos,  à luz do  princípio  pro persona. Percebe-se, através da referida conclusão, que a
atuação do STJ foi compatível, tanto com a natureza do controle de convencionalidade, bem
como  com  o  propósito  do  Sistema  Interamericano  de  Direitos  Humanos,  provendo  uma
expansão, proteção e efetivação de direitos e garantias individuais.

Palavras-chave: Corte Interamericana de Direitos Humanos. Instituto Penal Plácido de Sá
Carvalho (IPPSC). Princípio pro persona. 

CONVENTIONAL CONTROL APPLIED BY THE SUPERIOR COURT OF JUSTICE
AT AGRG AT RHC No. 136.961 – RJ

ABSTRACT

Through the judgment of the Regimental Appeal in the Appeal in Habeas Corpus No. 136.961
- RJ, the Superior Court of Justice (STJ), in the context of the application of conventionality
control concerning the Order of the Inter-American Court of Human Rights of November 22,
2018, granted an interpretation that allowed the calculation of double the patient's sentence for
the period in which he was convicted at the Criminal Institute of Plácido de Sá Carvalho
(IPPSC).  In  light  of  this,  in  order  to  understand  the  thesis  used  in  the  aforementioned
judgment, this study aims to verify the application of conventionality control by the STJ in the
judgment of AgrG in RHC 136.961 – RJ, observing the casuistic and legal nuances relevant to
the decision, as well as particularities of the interpretation given by the said superior court.

1 Estudante; Faculdade Evolução do Alto Oeste Potiguar; myqueas@gmail.com.
2 Professora; Faculdade Evolução do Alto Oeste Potiguar; disacavalcante@gmail.com.
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For this, the inductive method is used, applying a qualitative approach through documentary
and bibliographic  research,  with an explanatory  bias.  In  this  way, by extracting  the  ratio
decidendi of the judgment, it is observed that, with the control of conventionality, the thesis
that the interpretation that best meets human rights should be used in the concrete case, in
light  of  the  pro  persona  principle.  It  can  be  seen,  through  this  conclusion,  that  the
performance of the STJ was compatible, both with the nature of conventionality control, as
well  as  with  the  purpose  of  the  Inter-American  Human  Rights  System,  providing  an
expansion, protection and realization of individual rights and guarantees. 

Keywords:  Inter-American  Court  of  Human  Rights.  Criminal  Institute  of  Plácido  de  Sá
Carvalho (IPPSC). Pro persona principle.

1 INTRODUÇÃO

Dentro  do  funcionamento  da  justiça,  é  imprescindível  que  haja  harmonização  do

ordenamento jurídico interno com as disposições internacionais as quais o país é signatário.

Nesse sentido, se tratando de normas internacionais sobre direitos humanos, essa medida aduz

ser essencial para a expansão e garantia da efetivação de direitos fundamentais. 

No Brasil,  um dos  mecanismos  para  propiciar  essa  harmonização  é  o  controle  de

convencionalidade  que,  por  sua vez,  realiza  a  adequação da estrutura  jurídica  interna aos

efeitos de disposições de diplomas internacionais. Um exemplo recente da adequação feita

através do supracitado controle é a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)

em sede de julgamento do agravo regimental no recurso em habeas corpus nº 136.961 – RJ,

na qual foi concedido ao paciente o cômputo em dobro da pena, em cumprimento à Resolução

da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) de 22 de novembro de 2018.

Todavia,  em  virtude  da  atipicidade  da  decisão  retromencionada  e  constando-se  a

pertinência da reflexão e da discussão a respeito da efetivação no Brasil de direitos humanos

internacionalmente  convencionalizados,  questiona-se:  qual  a  tese  jurídica  utilizada  no

controle de convencionalidade presente na  ratio decidendi do AgrG no RHC 136.961 – RJ

que possibilitou o cômputo em dobro da pena do paciente?

Isto  posto,  o  presente  estudo  visa  verificar  a  aplicação  do  controle  de

convencionalidade  por  parte  do  STJ  no  julgamento  do  AgrG  no  RHC  136.961  –  RJ,

observando  as  nuances  casuísticas  e  jurídicas  pertinentes  à  decisão,  bem  como

particularidades da interpretação dada pelo referido tribunal superior.

Para tanto,  utilizou-se o método indutivo,  aplicando-se uma abordagem qualitativa,

para elucidar como o controle de convencionalidade foi aplicado no caso concreto, apontando
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as  suas  consequências  sociais,  jurídicas  e  internacionais.  Deste  modo,  realizou-se  uma

pesquisa documental e bibliográfica, com viés explicativo, observando-se a necessidade de

coleta de informações a partir  de referências doutrinárias e pesquisas científicas, a fim de

aprimorar a compreensão da problemática em evidência.

Frise-se que a importância desta investigação se ampara na medida que, através dela,

será possível compreender se a aplicação do controle de convencionalidade foi eficaz, bem

como abstrair os impactos e consequências jurídicas decorrentes da decisão do STJ.

2 ASPECTOS  HISTÓRICOS  E  CONCEITUAIS  ACERCA  DO  CONTROLE  DE
CONVENCIONALIDADE E DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS
HUMANOS

O controle de convencionalidade ainda  é um mecanismo jurídico recente em termos

históricos, uma vez que seu surgimento ocorreu somente no século XX, após o  advento de

tratados internacionais sobre direitos humanos. Deste modo, a primeira utilização do termo

ocorreu na França, na decisão 74-54 DC, de 15 de janeiro de 1975, a qual dispunha da análise

de  uma lei  francesa  que  não  era  compatível  com a  Convenção  Europeia  de  Direitos  do

Homem – um tratado internacional  sobre direitos humanos que era ratificado pelo Estado

francês (NOSCHANG; PIUCCO, 2020). 

O  precedente  francês  foi  responsável  pela  grande  disseminação  do  conceito  do

controle de convencionalidade, dispondo à discussão jurídica uma ideia até então inexplorada:

a  possibilidade  de  usar  como  parâmetro  de  controle  normativo,  além  das  regras

constitucionais, disposições acordadas em convenções internacionalmente. Possibilidade esta

que, embora tenha rendido críticas com relação à suposta perda de soberania constitucional,

trouxe também prestígio às convenções internacionais sobre direitos humanos, se mostrando

como um mecanismo eficiente de efetivação de garantias (CHAVES; SOUSA, 2016).

Em  linhas  gerais,  o controle  de  convencionalidade  consiste  em  uma  ferramenta

jurídica que possibilita solucionar conflitos entre direito interno e disposições internacionais,

proporcionando uma maior efetivação de preceitos internacionais que atuam na proteção de

direitos humanos. Deste modo, através desse controle, ocorre uma compatibilização entre as

interpretações, princípios e normas internas e externas (MARQUES, 2021).

Ainda no mérito das dimensões e amplitude do controle de convencionalidade, frise-se

que  a  convencionalidade  não  se  limita  às  incompatibilidades  meramente  normativas,

transcendendo-se delas e alcançando também situações em que haja ameaça de direitos por

meio de interpretações jurídicas. Assim, o controle é também utilizado quando houverem, no
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âmbito  interno,  contextos  em  que,  por  fatores  hermenêuticos,  haja  violações  de  direitos

humanos,  ou  ainda,  limitação  no  gozo  de  direitos  assegurados  internacionalmente

(MARQUES, 2021).

No  tocante  à  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos  (CADH)  –  também

conhecida  como Pacto  de  São José  da  Costa  Rica  –,  conforme pontua  Guerra  (2017),  o

primeiro uso do controle de convencionalidade na jurisprudência da Corte IDH se deu em

2006, no caso Chile vs Almonacid Arellano. 

O  supracitado  autor ainda  reflete  que  a  adoção  do  controle  de  convencionalidade

possibilitou a pacificação de conflitos normativos entre disposições internas e internacionais,

de modo que o controle pudesse ser efetuado tanto pelos próprios tribunais nacionais, como

também pela Corte IDH.

Nesse sentido, frisa-se que o controle e a supervisão da CADH são feitos por dois

órgãos:  a Corte  IDH e a  Comissão Interamericana  de Direitos  Humanos (CIDH).  Ambos

possuem um papel essencial  na aplicação do controle de convencionalidade,  uma vez que

desempenham a função de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no caso

da  Corte  IDH,  há  a  possibilidade  de  atuação  consultiva  e  contenciosa  com  relação  aos

Estados-membros,  viabilizando  um  controle  externo  de  convencionalidade  (CHAVES;

SOUSA, 2016).

No  âmbito  brasileiro,  esses  conflitos  normativos  tinham  passado  a  ganhar  maior

magnitude após a Emenda Constitucional 45 de 2004 (EC 45/04) que, dentre outras reformas

no Poder Judiciário, acrescentou o §3º ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88), o

qual passou a estabelecer que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos

aprovados, da mesma forma específica do artigo 60, §2º da CF/88, seriam equivalentes às

emendas constitucionais (BRAZ, 2018).

Após  a  referida  alteração  legislativa  conferindo  maior  importância  às  convenções

internacionais  sobre  direitos  humanos,  o  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  por  meio do

histórico  julgamento  do  Recurso  Especial  466.343  de  São  Paulo,  declarou  a

inconstitucionalidade  da  prisão  civil  nos  casos  de  alienação  fiduciária  em função  de  sua

incompatibilidade com o Pacto de São José da Costa Rica (BRAZ, 2018).

Ocorre que, o supracitado tratado internacional havia sido ratificado no Brasil antes da

EC 45/04, de modo que houve o questionamento a respeito de qual seria o seu  status legal

dentro  da  hierarquia  normativa,  uma  vez  que  ele  não  poderia  ser  equiparado  à  emenda

constitucional.  Assim,  ainda  no  julgamento  do  RE  nº  466.343,  o  STF  sedimentou  o

entendimento  de  que  os  tratados  internacionais  sobre  direitos  humanos  que  não  fossem
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aprovados  no  rito  do  artigo  60,  §  2º  da  CF/88,  teriam  então  natureza  supralegal  e

infraconstitucional (LOPES FILHO; MOREIRA, 2021).

É oportuno destacar que, paralelamente ao julgamento do RE 466.343, a aplicabilidade

do controle de convencionalidade estava sendo discutida no Brasil através da pioneira tese de

Valerio Mazzuoli. Em seus estudos, o jurista preceituava que a convencionalidade das leis não

implicaria  em  perda  da  soberania  ou  relevância  do  direito  brasileiro,  mas  sim  de  uma

adaptação das leis e atos internos aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para

com a efetivação dos direitos humanos (MAZUOLLI, 2009).

O  referido  autor  também  tratou  a  classificação  e  distinção  entre  controle  de

convencionalidade  difuso  e  concentrado:  no  primeiro,  tal  qual  o  controle  difuso  de

constitucionalidade,  qualquer  juiz  ou  tribunal  poderá  se  manifestar  e  julgar  no  mérito

convencional, enquanto no segundo, a discussão se restringe ao julgamento pelo STF, tal qual

o  controle  concentrado  de  constitucionalidade.  Discute-se  que  análise  difusa  de

convencionalidade já era possível desde a vigência da Constituição de 1988, ao passo que o

controle  concentrado  de  convencionalidade,  por  sua  vez,  só  se  tornou  viável  após  as

modificações dispostas pela EC 45/04 (MAZUOLLI, 2009).

Todavia,  conforme  narrado  por  Mazuolli  (2011),  pouco  tempo  após  as

implementações jurídicas citadas anteriormente, o STF, em 29 de abril de 2010, validou a Lei

de Anistia brasileira (Lei 6.683/79). A Corte IDH, por sua vez, decidiu meses depois que os

crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985) pelos

agentes do Estado deveriam ser devidamente investigados, processados e punidos. O autor

denota assim, que o judiciário brasileiro,  apesar de formalmente ter meios e compromisso

para com o controle de convencionalidade junto à CADH, foi omisso em seu julgamento.

Deve-se ressaltar que a CADH disciplina, em seus artigos 33 e 68, que a Corte IDH é

competente  para  conhecer  das  questões  relacionadas  ao  cumprimento  das  normas

convencionadas, bem como os Estados-membro deverão se submeter às decisões da Corte em

todo caso em que forem partes (MARINONI; MITIDIERO, 2016).

Ademais, o Brasil, em dezembro de 1998, reconheceu a competência jurisdicional da

Corte IDH, fortalecendo a relação com o Sistema Interamericano de proteção aos Direitos

Humanos  e,  deste  modo,  viabilizando  a  efetivação  de  garantias  fundamentais  através  do

controle de convencionalidade (NOSCHANG; PIUCCO, 2020).

Superados os  conceitos  fundamentais  a  respeito  do controle  de convencionalidade,

bem como da  natureza,  atuação  e  competência  dos  órgãos  do  Sistema  Interamericano,  é
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possível a análise concreta do objeto do presente estudo, qual seja, o julgado do AgRg no

RHC nº 136.931 – RJ.

3 O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NO AGRG NO RHC Nº 136.961 – RJ

Em 2016, o Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Rio de Janeiro

(NUSPEN) fez um requerimento junto à CIDH visando a tomada de providências em prol da

tutela de direitos humanos da população carcerária apenada no Instituto Penal Plácido de Sá

Carvalho  (IPPSC),  dadas  as  condições  degradantes  e  inadequadas  de  saúde  na  unidade

prisional (SILVA, 2018). 

Procedidas as diligências preliminares por parte da CIDH, o caso finalmente chegou à

Corte IDH que, por sua vez, empreendeu medidas cautelares a fim de, não apenas impedir que

novos apenados cumprissem pena no IPPSC, como também assegurar que a situação insalubre

fosse cessada. Na ocasião, o Estado brasileiro confeccionou diagnóstico técnico constando um

aumento de 2.067 detentos além da capacidade máxima do local, qual fosse, de 1.699 pessoas

(LEAL; HOFFMANN, 2019). 

Não obstante, tendo em vista o diagnóstico retromencionado, a Corte também pugnou,

por intermédio da Resolução de 22 de novembro de 2018, que novos presos não ingressem no

IPPSC  e  aqueles  que  estivessem  cumprindo  pena  no  instituto  tivessem  as  mesmas

contabilizadas em dobro (LEAL; HOFFMANN, 2019). 

Conforme discutido por Leal e Hoffmann (2019), assim como por Silva (2018), tal

postura foi um reflexo da falta de medidas concretas de solucionar os problemas inicialmente

apontados no IPPSC, aliada ao número crescente de óbitos dos presos que, quando não eram

relacionados às condições de higiene e superlotação do presídio, não foram adequadamente

explicados.  Além disso,  ante  a  dificuldade  de  transferir  os  apenados  do  IPPSC,  a  Corte

vislumbrou uma solução mais célere e humana: a concessão do cômputo em dobro para os

presos do referido estabelecimento carcerário. 

Muito embora não haja previsão legal no direito pátrio a respeito da possibilidade de

cômputo em dobro da pena em decorrência do estado estrutural do ambiente carcerário,  a

Corte IDH, ainda no âmbito na Resolução, fez menção ao entendimento do STF, sedimentado

através  da  Súmula  Vinculante  nº  56,  que  leciona  que,  a  falta  de  estabelecimento  penal

adequado  e  em  condições  humanas  de  funcionamento,  não  autoriza  a  manutenção  do

condenado em regime prisional mais gravoso (LEAL; HOFFMANN, 2019).
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Além disso, a Resolução da Corte IDH dispôs, de forma pormenorizada e específica,

que a contagem em dobro da pena deveria  ser aplicada  a todos os apenados,  excetuando

aqueles que não estivessem sendo acusados de crimes contra a vida ou a integridade física, ou

de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenados (CORTE INTERAMERICANA

DE DIREITOS HUMANOS, 2018). 

Todavia, o cômputo em dobro almejado pela Corte IDH encontrou um outro óbice

antes  de  ser  efetivamente  realizado.  Em  que  a  pese  a  Resolução  (CORTE

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2018, p. 27) ser cristalina ao afirmar que

o cômputo  seria  aplicado  para “os  dias  em que [o  preso]  tenha  permanecido  privado  de

liberdade no IPPSC”, houve uma divergência a respeito do lapso temporal ao qual a resolução

tratava: seria aplicada a pena em dobro a partir da data da publicação da Resolução ou seria

contada em dobro a pena integral dos presos?

No âmbito judicial, a divergência se manifestou através de habeas corpus visando o

cumprimento da disposição traga pela Resolução, contabilizando em dobro a pena do paciente

em questão. Entretanto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) denegou a ordem,

pautando a decisão no entendimento de que “a resolução foi omissa quanto marco a quo da

contagem, de forma que se deve aplicar as regras do ordenamento jurídico brasileiro,  que

confere efetividade e coercibilidade as decisões, na data de sua notificação formal, in casu, no

dia 14 de dezembro de 2018” (STJ, 2021, p. 6). 

A demanda foi levada até  o STJ,  por meio de recurso ordinário,  o qual formou o

entendimento  de  que  a  incidência  da  Resolução  deveria  ocorrer  sobre  o  total  da  pena

cumprida de forma degradante, ou seja, de todo o período em que o paciente cumpriu pena no

IPPSC. 

Insatisfeito, o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro – MPRJ, em sede de

agravo  regimental,  aduziu  que  a  determinação  exarada  pela  Corte  IDH,  por  meio  da

Resolução de 22 de novembro de 2018, “teria a natureza de medida cautelar provisória, nos

termos  do  art.  63.2  da  Convenção  Americana  apontada”.  Nesse  mérito,  foi  argumentado

também que a referida Resolução “não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir

efeitos jurídicos tão somente  ex nunc, a contar da intimação da parte obrigada”, pleiteando

novamente a contagem a partir da data da ciência do Estado brasileiro (STJ, 2021).

Assim,  uma  vez  alcançada  a  compreensão  acerca  do  histórico  casuístico  que

desencadeou  o  objeto  do  presente  estudo,  é  possível  o  debruçamento  sobre  as  teses  e

argumentos utilizados pelo STJ em sua decisão no mérito do agravo regimental retrocitado,
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Para  atingir  tal  propósito,  é  fundamental  a  extração  da  ratio  decidendi,  conforme  será

detalhadamente exposto e analisado adiante. 

3.1 Extração da Ratio Decidendi do AgRg no RHC nº 136.931 – RJ 

Em termos gerais, a ratio decidendi – também conhecida como a razão de decisão –

nada mais é do que o conjunto de elementos presentes na fundamentação que, não apenas

embasam  o  posicionamento  adotado,  mas  também  assumem  um  papel  essencial  para  o

resultado  produzido.  Por  outro  lado,  os  argumentos  utilizados  pelo  julgador  que  não

interferem  na  formação  do  resultado  finalístico  e,  consequentemente,  não  possuem força

vinculativa, são chamados de obter dictum (PORTO; FRANZÉ, 2020).

De acordo com Porto e Franzé (2020), a árdua tarefa de extração da ratio decidendi

ocorre através da análise minuciosa da decisão judicial, reconstruindo os fundamentos e as

justificativas empregadas pelo julgador, buscando compreender a relação entre as premissas

argumentativas e o entendimento firmado com o resultado do julgamento, desconsiderando o

que fora pontuado em natureza de obter dictum.

Isto posto, através dessa abordagem analítica e detalhista, a qual será feita adiante, se

torna possível extrair a razão de decisão proferida em sede de julgamento do AgRg no RHC

nº 136.931 – RJ, alcançando uma compreensão mais clara a respeito do entendimento do STJ

sobre a interpretação da Resolução da Corte IDH. 

Em seu voto, o relator,  Min. Reynaldo Soares da Fonseca, inicialmente ressaltou a

existência do Decreto 4.463 de novembro de 2002, o qual reconheceu a submissão do Brasil à

jurisdição contenciosa da Corte IDH, viabilizando assim uma ampliação de direitos humanos

através dos ajustes promovidos em conjunto com o entendimento da Corte, uma vez que o

país  passou  a  poder  figurar  no  polo  de  demandas  internacionais  visando  adequação  de

situações internas perante as disposições da CADH (NOSCHANG; PIUCCO, 2020). 

Quanto à eficácia das sentenças emitidas pela Corte IDH, o STJ (2021) pontuou que as

mesmas  possuem  eficácia  vinculante,  produzindo  coisa  julgada  internacional,  havendo

portanto  a  obrigação  dos  órgãos  e  poderes  pátrios  de cumprimento.  Nesse  mérito,  Anelli

(2018) reflete que as sentenças da Corte IDH são imutáveis ao passo em que nenhum outro

tribunal, seja ele interno ou internacional, poderá discutir novamente o objeto sentenciado,

além de que, uma vez notificada às partes, haverá a eficácia vinculante e direta.

Em seu voto,  o  relator  mencionou  ainda  a  divergência  estabelecida  nas  instâncias

inferiores ao estabelecerem enquanto marco inicial dos efeitos da Resolução da Corte IDH o
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momento em que o Brasil tomou ciência da decisão. Para ele, o referido posicionamento, além

de descumprir adequadamente a Resolução, fez com que houvessem, direta e indiretamente,

prejuízos para o recorrente, uma vez que o cômputo em dobro somente foi aplicado a partir da

data da ciência, desconsiderando o período pregresso em que o mesmo esteve cumprindo pena

no IPPSC (STJ, 2021).

Rebatendo a tese empregada nas instâncias inferiores de que a medida da Corte IDH

teria natureza cautelar e, em razão disso, teria efeito restritivamente ex nunc, o relator frisou a

tal  interpretação é  equivocada,  uma vez que a  medida da Corte  possui,  em verdade,  uma

natureza cautelar garantidora da efetividade das sentenças, de modo a garantir a reparação da

situação de violação de direitos (STJ, 2021). 

Em mesmo sentido, pondera Anelli (2018) que a própria CADH prevê, em seu art. 63,

a possibilidade de, em casos de extrema gravidade e urgência perante violação de direitos

humanos, poderá a Corte IDH expedir e estabelecer medidas provisórias, com o fim de evitar

danos  irreparáveis  às  pessoas.  Deste  modo,  evidencia-se  a  relevante  função  preventiva  e

garantidora das medidas da Corte, aliando-se à argumentação empregada pelo STJ de que não

seria  juridicamente  plausível  considerar  que  tais  medidas  possuem restritamente  efeito  ex

nunc, não retroagindo para remediar danos às pessoas.

O ministro ainda refletiu que o entendimento sustentado nas instâncias inferiores é

questionável por razões, não somente jurídicas, mas também lógicas, afinal, só houve uma

medida por parte da Corte IDH porque foi constatada a situação degradante do IPPSC, logo,

não faria sentido que o cômputo em dobro se aplicasse somente após a ciência da decisão.

Isso  porque,  o  substrato  fático  já  perdurara  anteriormente,  de  modo  que  a  interpretação

adequada e justa seria a da incidência da medida sobre todo o período de cumprimento da

pena (STJ, 2021).

Através da  ratio decidendi extraída do julgado do AgRg no RHC nº 136.931 – RJ,

denota-se que o fundamento para a decisão foi a interpretação da Resolução da Corte IDH à

luz  do  princípio  do  pro persona,  mencionado  no próprio  voto  do  relator,  aplicando-se  a

medida  de  forma  mais  benéfica  ao  recorrente,  enquanto  pessoa  cujo  os  direitos  foram

violados,  visando  diretamente  a  ampliação  da  proteção  dos  direitos  humanos  dentro  da

conjuntura do caso concreto (STJ, 2021).

O supracitado princípio utilizado pelo STJ é comumente vislumbrado em conflitos

normativos  e  interpretativos  aos  quais  figuram de um lado previsões  internacionais  sobre

direitos humanos, e de outro, as disposições do ordenamento interno do Estado. Através dele,

o julgador perfaz de uma análise subjetiva do caso, considerando as particularidades de ambos
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os parâmetros  jurídicos  e,  consequentemente,  aplicando a interpretação mais  favorável  ao

indivíduo (LOPES FILHO; MOREIRA, 2020). 

A  aplicação  do  princípio  do  pro  persona não  necessariamente  expressa  que  a

interpretação  empregada  ao  caso  seja  exclusivamente  a  única  legítima,  uma  vez  que  o

princípio em questão dispõe, de certo modo, de uma espécie de preferência hermenêutica,

pela qual o julgador, diante de um conflito entre interpretações diversas, deverá preferenciar

aquela que trouxer maior e melhor proteção das pessoas e de seus direitos (LOPES FILHO;

MOREIRA, 2020). 

Ainda no julgado no agravo regimental,  o relator pontuou que cabe às autoridades

públicas, incluindo-se as judiciárias, o exercício do controle de convencionalidade, visando,

não somente a observância dos tratados e diplomas internacionais,  mas também buscando

realizar a adequação destes à estrutura jurídica interna (STJ, 2021).

No  uso  do  controle  de  convencionalidade,  foi  ainda  mencionada  pelo  ministro  a

obrigação das autoridades judiciárias de harmonizar as disposições jurídicas internas perante o

direito  internacional  dos  direitos  humanos  buscando  abreviar  litígios  internacionais,  bem

como diminuir  violações.  Deste  modo,  houve a  decisão  do referido tribunal  superior  nos

termos em que “a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte

Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o

recorrente cumpriu pena no IPPSC” (STF, 2021, p. 14).

3.2 Análise Crítica da Tese Empregada pelo STJ

Diante a análise do julgado, observa-se a ocorrência de um conflito, não diretamente

normativo, mas sim hermenêutico, no qual figuram enquanto antagonistas duas interpretações

jurídicas  distintas  de  um  mesmo  parâmetro:  a  Resolução  da  Corte  IDH.  Este  fato,

inicialmente, pode emanar a impressão de houve um equívoco por parte do STJ ao utilizar da

terminologia do controle de convencionalidade, afinal,  nenhuma norma jurídica interna foi

necessariamente afastada, ao passo que nenhuma disposição convencionalizada na CADH era

diretamente aplicável ao caso. 

Entretanto, ressalta-se que a abrangência conceitual do controle de convencionalidade,

conforme  já  extensamente  abordada  na  primeira  seção  deste  trabalho,  contempla  a

possibilidade  de  análise  convencional  além  dos  conflitos  meramente  normativos.  Essa

abrangência, consoante ao que reflete Marques (2021), engloba também a atuação do controle
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em interpretações  jurídicas  que ocasionem,  direta  ou indiretamente,  violações  aos  direitos

humanos. 

Em igual direção, Mazuolli (2009) leciona que o controle de convencionalidade é um

instrumento que deve ser usado visando a efetivação de direitos humanos, podendo ser feito

por meio da adaptação, tanto de leis, mas também de atos internos, visando o cumprimento de

compromissos internacionalmente estabelecidos.

Frise-se que os  parâmetros  que balizam o controle  de  convencionalidade,  também

chamados  de  bloco  de  convencionalidade,  conglobam,  além  das  disposições  da  própria

CADH e de seus protocolos, também a jurisdição da Corte IDH, fundada em sua atividade

jurisdicional consultiva e contenciosa, através de pareceres consultivos, sentenças da própria

Corte e decisões contenciosas, tal qual ocorreu no caso IPPSC (PORTO, 2017).

Logo, é cristalina a percepção de que o uso do controle por parte do STJ foi adequado

perante os limites de alcance da convencionalidade, estabelecendo o ajuste de um ato interno,

visando  analisar  convencionalmente  o  conflito  de  interpretações,  de  modo  a  evitar  que

prevalecesse aquela pela qual haveria violações ou restrições dos direitos humanos. Nesse

sentido,  a  análise  convencional  ocorreu  dentro  do  universo  jurídico  do  bloco  de

convencionalidade,  buscando  a  melhor  interpretação  aplicável  às  medidas  cautelares  da

Resolução da Corte IDH.

Adentrando  na  observação  do princípio  pro persona,  enquanto  ratio  decidendi do

julgado em estudo, sendo portanto, elemento norteador essencial da decisão do STJ, abstrai-se

que sua aplicação  se deu em função da  ocorrência  de conflito  de  interpretações  no  bojo

processual.  Nesse sentido,  o referido tribunal superior aplicou o princípio aliado à análise

convencional sobre o caso, conferindo o resultado que dirimisse a lide sem maiores prejuízos

aos direitos humanos.

Essa  aplicação  principiológica  e  interpretativa  é  coerente  com  o  próprio  Sistema

Interamericano, uma vez que o mesmo conta com uma dinâmica interativa entre os tribunais

internos e a Corte IDH, de modo que esta última, por meio do controle de convencionalidade,

possa  estabelecer  e  vincular  padrões  hermenêuticos  e  interpretativos  gerais,  os  quais  são

observados e, também em sede de análise de convencionalidade, são aplicados pelos tribunais

locais (BAZÁN, 2011). 

Nesse  ponto,  é  pertinente  a  reflexão  acerca  do  semelhante  propósito  de  ambos  –

controle  e  princípio – que,  no caso em discussão,  era  de efetivar  direitos  humanos,  mais

especificamente de proteção desses direitos contra violações já ocorridas ou ainda vindouras

no contexto do IPPSC. Nesse sentido,  ressalta-se o entendimento de Mazuolli  (2009) que
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esclarece que o controle de convencionalidade não pode ser entendido como uma perda de

soberania  e  autonomia  do país,  a  medida  em que a  convencionalidade  é  posta  como um

conjunto  de  parâmetros  jurídicos  que  condicionam  normas  e  atos  internos  a  respeitarem

direitos protegidos por meio de compromissos internacionais. 

Por sua vez,  o princípio  pro persona  igualmente não almeja afetar  a  soberania ou

preferência das interpretações internas, mas sim ponderar sobre as causas e consequências que

cada exegese oferece, instruindo a aplicação da mais favorável ao ser humano. E justamente

por prover a maior e melhor proteção das pessoas e seus direitos, que a utilização do princípio

se harmoniza com a lógica protetiva incorporada pelo controle de convencionalidade (LOPES

FILHO; MOREIRA, 2020).

Pontua-se que, em que pese a interpretação dada pelo STJ ter sido extensiva, ela não

se estende materialmente de forma genérica a outros casos análogos, ou seja, não é possível

que,  baseando-se  no  julgado  em tela,  outros  apenados,  de  unidades  carcerárias  diversas,

judicializem pedidos pleiteando o cômputo em dobro de suas penas. Isso porque, conforme

esclarece Porto (2017), as decisões da Corte IDH possuem vinculação direta, com efeito inter

partes, de modo que a determinação do cômputo em dobro não pode ser aplicada fora do que

foi delimitado na decisão. 

Além disso, observa-se que, por se tratar de um julgado ao qual foi aplicado o controle

difuso de convencionalidade, imperiosa é a restrição dos efeitos de modo a serem exercitáveis

somente  perante  o  caso  concreto  (MAZUOLLI,  2009).  Assim,  em  termos  materiais,  o

cômputo em dobro sobre a pena total somente é atribuído e efetivado ao escopo delimitado,

qual seja, dos apenados que cumpriram sanção penal de forma degradante no IPPSC.

Por outro lado, conforme já discutido anteriormente, a  ratio decidendi possui força

vinculativa,  de tal  modo que,  futuramente,  outros julgados poderão se utilizar  do acórdão

proferido para conferirem uma interpretação de sentenças  da Corte IDH de maneira  mais

favorável para aqueles que tiveram seus direitos violados. Essa possibilidade é respaldada ao

ponto  em  que  é  permitida,  através  da  aplicação  do  princípio  pro  persona,  a  ampliação

protetiva disposta pelo bloco de convencionalidade (STJ, 2021). 

Desta feita, com a devida execução da Resolução de 22 de novembro de 2018 da Corte

IDH,  o  STJ  resguardou  direitos  humanos  fundamentais  protegidos,  não  somente  pela

Constituição pátria, mas também pela própria CADH. Ademais, foi um passo importante para

garantir  o  cumprimento  das  obrigações  do  Estado  brasileiro  perante  a  comunidade

internacional, exercendo assim a função do Brasil, enquanto país signatário, de atuar como

guardião da tutela dos direitos humanos. 
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Assim,  conforme  se  abstraiu  do  estudo  e  da  análise  pormenorizada  dos  detalhes

casuísticos e jurídicos do AgRg no RHC nº 136.931 – RJ, a tese utilizada pelo STJ em sede de

convencionalidade, qual seja, a aplicabilidade do princípio pro persona, permitiu o cômputo

em dobro a todo período de pena cumprido no IPPSC. Tal entendimento mostrou-se ser a

medida mais justa, tanto por satisfazer a Resolução da Corte IDH, quanto por propiciar uma

solução  mais  benéfica  às  pessoas  que  tiverem  seus  direitos  violados  em  virtude  das

circunstâncias degradantes da unidade carcerária. 

Ante os resultados obtidos no presente estudo, percebe-se a importância da cooperação

jurídica  entre  o  judiciário  brasileiro  e  o  Sistema  Interamericano  de  Direitos  Humanos,

devendo-se  haver  o  respeito  e  cumprimento  das  decisões  proferidas  pela  Corte  IDH,

buscando-se  a  efetivação  dos  direitos  convencionalizados,  seja  através  da  proteção  direta

desses direitos, seja através da reparação de violações já ocorridas. 

Nesse mérito, também é possível abstrair o impacto jurídico ocasionado pelo julgado

do STJ, evidenciando uma necessidade de obtenção de condições mais dignas e humanas para

pessoas que se encontrem apenadas no sistema carcerário. Outrossim, denota-se igualmente a

importância do uso do controle de convencionalidade, aliado a outros elementos protetivos,

como  meio  eficaz  de  compatibilizar  as  normas  e  atos  internos  aos  compromissos

internacionais de garantia e tutela de direitos humanos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decurso da  realização  deste  estudo foi  alcançado um esclarecimento  acerca da

questão  norteadora  da  pesquisa,  no  tocante  à  tese  jurídica  utilizada  no  controle  de

convencionalidade  presente  na  ratio  decidendi do  AgrG  no  RHC  136.961  –  RJ  que

possibilitou o cômputo em dobro da pena do apenado.

Identificou-se, através da observação das nuances casuísticas e jurídicas pertinentes ao

julgado, que o cômputo só foi possível através da análise convencional feita à luz do princípio

do pro persona. Todavia, tal análise, em que pese ser possível a todas as esferas e autoridades

judiciais, só foi realizada pelo STJ, quase três anos após a Resolução da Corte IDH. 

É perceptível, assim, a dificuldade do Estado brasileiro em dar imediato cumprimento

às decisões da Corte, evitando, ao menos em instâncias inferiores, a utilização de mecanismos

como o controle de convencionalidade para dirimir eventuais conflitos hermenêuticos. Além

de  ser  nitidamente  retrógrada  a  postura  adotada  pelo  MPRJ  ao  recorrer  judicialmente
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buscando uma limitação dos efeitos da Resolução da Corte IDH, pleiteando uma interpretação

que desfavorecesse as pessoas que tiveram seus direitos violados no IPPSC.

Desse modo, é realçada a necessidade de haver, enquanto possível solução, não apenas

um  maior  incentivo  ao  uso  do  controle  de  convencionalidade  por  parte  do  judiciário

brasileiro,  mas  também  uma  conscientização  jurídica  acerca  da  proteção  e  expansão  de

garantias  de  direitos  humanos.  Assim,  será  possível  alcançar  uma  realidade  em  que  as

decisões da Corte IDH sejam cumpridas com mais celeridade e eficácia, sem a necessidade de

um trâmite processual tão extenso, como foi em sede do AgrG no RHC 136.961 – RJ.

Destarte, dada a relevância da natureza acadêmica desse campo de pesquisa, sugere-se

a realização de outros estudos sobre a temática, ampliando a perspectiva já existente a respeito

do uso do controle de convencionalidade pelo judiciário brasileiro como meio de efetivação e

extensão  de  direitos  humanos.  Igualmente,  espera-se  que,  com  os  resultados  aqui

apresentados,  essa  perspectiva  possa  ter  sido,  de  algum  modo,  ampliada  e  aprofundada,

proporcionando novas reflexões e indagações jurídicas e científicas sobre o tema.
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