
2019 - 04 - 16 
Curso de Direito Internacional Público - Edição 2016
PARTE I - TEORIA GERAL DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

V. O DIREITO DOS TRATADOS

V. O Direito dos Tratados

Seção I - O Direito dos Tratados na Convenção de Viena de 1969

1. Introdução. O desenvolvimento da sociedade internacional e a intensificação das relações
internacionais fizeram despontar o interesse pelo estudo dos tratados internacionais, atualmente
considerados a fonte mais segura e concreta das relações entre os sujeitos do Direito Internacional
Público.1 Gradativamente pretendeu-se deixar de lado o estudo do direito costumeiro - que
notadamente coloca os Estados à margem da certeza e da segurança jurídica - para valorizar a
pesquisa e o entendimento dos atos internacionais celebrados entre Estados ou certas organizações
internacionais. Atualmente, os tratados regulam matérias das mais variadas e importantes, tornando
o Direito Internacional mais dinâmico, representativo e autêntico. Este fato constatado - que se pode
chamar de codificação do Direito Internacional Público - tem feito com que inúmeros assuntos, antes
regulamentados quase que exclusivamente por normas costumeiras, passem agora a ser regulados
por normas convencionais formais. Aliás, a transformação das normas costumeiras em regramento
escrito tem feito com que os tratados se multipliquem a cada dia na sociedade internacional, o que se
constata facilmente verificando-se a United Nations Treaty Series, que é a coleção das Nações Unidas
sobre tratados internacionais, atualmente composta por centenas de volumes.2

Pode-se então dizer que, nos dias de hoje, a vida internacional funciona quase que
primordialmente com base em tratados, os quais exercem, no plano do Direito Internacional, funções
semelhantes às que têm no Direito interno as leis (caso em que se fala estar diante dos tratados
normativos) e os contratos (dizendo-se, nesse caso, tratar-se dos assim chamados tratados-contrato),
regulamentando uma gama imensa de situações jurídicas nos mais variados campos do conhecimento
humano, o que já justifica o seu estudo mais aprofundado.

São os tratados internacionais, enfim, o meio que têm os Estados e as organizações
intergovernamentais de, a um só tempo, acomodar seus interesses contrastantes e cooperar entre si
para a satisfação de suas necessidades comuns.

2. Antecedentes históricos. Os tratados têm origem histórica remotíssima, tendo sido os seus
primeiros contornos delineados há mais de doze séculos antes de Cristo. A disciplina jurídica do jus
tractuum foi sendo gradativamente edificada ao longo de mais de três mil anos, e ainda hoje o seu
processo de conclusão guarda grandes semelhanças com o seu modo primitivo de celebração. Essa
regulamentação jurídica do Direito dos Tratados teve origem basicamente costumeira, desde a
antiguidade até meados do século XX, não se conhecendo antes desse período sequer vestígios de
quando efetivamente começou a nascer na história das civilizações o costume convencional.

O primeiro marco seguro da celebração de um tratado internacional, de natureza bilateral, diz
respeito àquele instrumento firmado entre o Rei dos Hititas, Hattusil III, e o Faraó egípcio da XIXª
dinastia, Ramsés II, por volta de 1.280 e 1.272 a.C.,3 e que pôs fim à guerra nas terras sírias (conhecida
como batalha de Kadesh).4

Registrou K. A. Kitchen um trecho do acordo de paz entre os dois povos, nestes termos:

"No ano 21, primeiro mês do inverno, dia 21, sob a Majestade de Ramsés II. Neste dia, eis que Sua
Majestade estava na cidade de Pi-Ramesse, satisfazendo (os deuses...). Chegaram os (três Enviados
Reais do Egito...) juntos com o primeiro e segundo enviados Reais dos Hititas, Tili-Teshub e Ramose, e
o Enviado de Carchemish, Yapusili, carregando uma barra de prata a qual o Grande Soberano dos



Hititas, Hattusil III envia ao Faraó, para pedir paz à Majestade de Ramsés".5

Segundo o texto do tratado, cunhado em escrita cuneiforme babilônica, os dois reinos
consideravam-se iguais, e entre eles, seus reis e sucessores, estabeleciam-se regras de igualdade
eternas. Fixou-se ali normas claras sobre os interesses particulares de cada uma das soberanias, como
a posse de certas terras e demais domínios. Encontravam-se ainda no tratado regras relativas às
alianças contra inimigos comuns, normas de comércio, de migrações e também de extradição. Em
tudo, pode-se dizer que o tratado egipto-hitita já trazia presentes as características dos tratados
contemporâneos (por exemplo, o fundamento na norma pacta sunt servanda). Ademais, pelo fato de
registrar a história um longo período de paz e de efetiva cooperação entre os dois povos, parece ter
sido o tratado fielmente cumprido. Parece ainda que as duas grandes civilizações teriam entrado em
decadência sem que houvesse a quebra do referido acordo.6 O texto desse instrumento, bem como dos
inúmeros documentos diplomáticos da Antiguidade Oriental, foi encontrado no Egito, nas ruínas de
Tell el-Amarna, antiga residência do Faraó Amenophis IV, às margens do rio Nilo.

Desde a antiguidade, historicamente, foram os princípios do livre consentimento, da boa-fé dos
contraentes e a norma pacta sunt servanda, universalmente reconhecidos, que regeram os tratados
internacionais. Contudo, a partir de 1815, por força da intensificação da solidariedade internacional,
começou a operar-se uma fundamental modificação no cenário externo, consubstanciada,
primeiramente, no aparecimento dos chamados tratados multilaterais e, a partir do início do século
XX, no surgimento das organizações internacionais de caráter permanente, as quais passaram a
também deter a capacidade de celebrar tratados, ao lado dos Estados. A causa fundamental desse
desenvolvimento - explica Paul Reuter - está calcada "na crescente solidariedade que se estabeleceu
entre os diversos elementos da sociedade internacional: a solidariedade mecânica que existe entre os
Estados é de tal natureza que toda mudança dos elementos altera o equilíbrio do poder dentro da
totalidade do sistema; por sua vez, a solidariedade dos interesses gerais da humanidade requer que os
problemas sejam atacados de forma comunitária e simultânea; e, por último, também se deve levar
em conta a solidariedade dos indivíduos no desenvolvimento da cultura e da opinião pública".7

A soma de todos esses fatores, junto ao reconhecimento cada vez maior da importância dos
tratados como fonte do Direito Internacional Público, levou então à necessidade de criação de uma
genuína codificação, declaratória de Direito Internacional geral, em que ficasse bem assentado tudo
quanto fosse pertinente ao Direito dos Tratados, entendendo-se como tal o direito que "permeia todo o
conjunto do ordenamento jurídico internacional e sedimenta as bases da estrutura na qual operam as
normas internacionais".8 É dizer, surgiu a necessidade de codificar o Direito dos Tratados,
desenvolvendo-o e contribuindo para a consecução dos propósitos das Nações Unidas, consistentes,
essencialmente, na manutenção da paz e da segurança internacionais.9 Para isso, entretanto, era
necessário não perder de vista os princípios de Direito Internacional incorporados na Carta da ONU,
tais como o da igualdade de direitos, o da livre determinação dos povos, o da igualdade soberana e da
independência de todos os Estados, o da não intervenção nos assuntos internos dos Estados, o da
proibição da ameaça ou uso da força, o do respeito universal aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais de todos e o da efetividade de tais direitos e liberdades, insculpidos no seu art. 1º, itens
1, 2, 3 e 4.

3. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. A Comissão de Direito Internacional das
Nações Unidas, desde o início de seus trabalhos (em 1949) já fez inserir o Direito dos Tratados dentre
os temas prioritários a serem regulados pelo Direito Internacional do pós-guerra. Foi designado
relator especial o jurista britânico James Leslie Brierly, tendo sido sucedido por Hersch Lauterpacht
(em 1952), Gerald Gray Fitzmaurice (em 1954) e Sir Humphrey Waldock (em 1961). O papel desses
relatores foi levar a cabo a difícil tarefa de codificar o costume dos Estados relativo a tratados, tendo
os estudos e discussões respectivos durado vinte anos,10 com o envolvimento de 110 Estados, dos quais
apenas 31 (entre eles o Brasil) firmaram o texto final da convenção sobre tratados adotado na
Conferência de Viena (presidida pelo internacionalista italiano Roberto Ago), em 23 de maio de
1969.11 Depois de mais de dez anos de sua conclusão, mais precisamente em 27 de janeiro de 1980, é
que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados começou a vigorar internacionalmente,
quando se atingiu, nos termos de seu art. 84,12 o quorum mínimo de trinta e cinco Estados-
ratificantes.13

Chamada Lei dos Tratados, Código dos Tratados ou ainda Tratado dos Tratados, a Convenção de



Viena de 1969 é um dos mais importantes documentos já concluídos na história do Direito
Internacional Público. Ela não se limitou apenas à codificação do conjunto de regras gerais referentes
aos tratados concluídos entre Estados, mas também se preocupou em regular todo tipo de
desenvolvimento progressivo daquelas matérias ainda não consolidadas na arena internacional. A
Convenção regula desde questões pré-negociais (capacidade para concluir tratados e plenos poderes),
até o processo de formação dos tratados (adoção, assinatura, ratificação, adesão, reservas etc.), sua
entrada em vigor, aplicação provisória, observância e interpretação, bem assim a nulidade, extinção e
suspensão de sua execução. Entre as regras basilares de direito das gentes reconhecidas pela
Convenção, pode ser citada a norma pacta sunt servanda (art. 26) e o seu corolário segundo o qual o
Direito interno não pode legitimar a inexecução de um tratado (art. 27); recorda-se, ainda, o
reconhecimento da cláusula rebus sic stantibus, que permite a extinção ou retirada de um tratado
quando passa a existir uma mudança fundamental nas circunstâncias relativamente àquelas
existentes ao tempo da estipulação do acordo (art. 62), entre outras.

A Convenção de 1969 não cuidou, contudo, dos efeitos dos tratados na sucessão de Estados e no
estado de guerra. Relativamente ao primeiro tema, concluiu-se, também na capital austríaca, a
Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados em Matéria de Tratados, em 23 de agosto de 1978.14
Também não versou a Convenção de 1969 - talvez por não previr a existência de uma ordem
internacional em que os Estados são prescindíveis - sobre os tratados concluídos entre Estados e
organizações internacionais ou entre organizações internacionais, objeto de outra convenção
específica, concluída mais tarde (em 1986) e intitulada Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados
entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais.15

É curioso observar que a Convenção de Viena de 1969 reveste-se de autoridade jurídica mesmo
para aqueles Estados que dela não são signatários, em virtude de ser ela geralmente aceita como
norma "declaratória de Direito Internacional geral", expressando direito consuetudinário vigente,
consubstanciado na prática reiterada dos Estados no que diz respeito à matéria nela contida.16 Assim
também entende o Restatement of the Law (Third): the Foreign Relations Law of the United States, que
afirma ser a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados uma codificação geral do direito
costumeiro internacional sobre os tratados.17 Tal não significa, contudo, que a Convenção de 1969 seja
hierarquicamente superior aos demais tratados concluídos à luz das suas disposições. A própria
Convenção deixa bem consignada, em diversas passagens do seu texto, a fórmula "a menos que o
tratado disponha de outra forma", sempre antes de iniciar a exposição de uma regra. Tal significa que
as suas disposições (naquilo que é por ela tido como facultativo) somente serão aplicadas caso o
tratado em causa não tenha encontrado outra solução para o problema em questão ou, ainda, se o
instrumento silencia a respeito. Daí se entender ser quase sempre "supletiva" a aplicação da
Convenção de 1969. Mas, à exceção de tais observações, a constatação que se apresenta é que a
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que codifica e traz para o plano do direito escrito as
regras costumeiras relativas ao Direito dos Tratados, contém um minucioso corpo de regras de fundo -
pacientemente pensadas e estudadas durante vinte anos - sobre a prática e a técnica dos tratados
internacionais, o que explica a frequência das referências que, tanto em doutrina como em
jurisprudência, a ela são destinadas.18

No Brasil, somente em 22 de abril de 1992 foi que o Poder Executivo, com a Mensagem nº 116,
encaminhou o texto da Convenção de 1969 à apreciação do Congresso Nacional. A Mensagem
presidencial foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados em 2 de
dezembro do mesmo ano, tendo sido transformada no Projeto de Decreto Legislativo nº 214/92, após
aprovação unânime do parecer do Relator, Deputado Antônio Carlos Mendes Thame, que
recomendava a aprovação da Convenção, mas com reservas aos artigos 25 e 66.19

Desde outubro de 1995 a matéria, objeto do Projeto de Decreto Legislativo nº 214-C/92, aprovado
pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, encontrava-se pronta para a Ordem
do Dia,20 tendo nessa situação permanecido até 19 de junho de 2007, quando então foi reaberta em
turno único, mas sem apreciação naquela data. A matéria foi novamente reaberta (e encerrada) em
várias outras oportunidades durante os anos de 2007 (nos meses de julho, agosto e setembro) e 2008
(no mês de novembro), tendo voltado à pauta da Câmara dos Deputados em 14 de maio de 2009,
ocasião em que foi finalmente aprovada e encaminhada ao Senado Federal. Na Câmara Alta, a
Convenção foi aprovada em 15 de julho de 2009, tendo sido ao final promulgado o Decreto Legislativo
nº 496, de 17 de julho do mesmo ano.21 Nesse mesmo dia, pelo Ofício nº 1.401, a Secretaria de



Expediente do Senado encaminhou a Mensagem nº 160/09 ao Presidente da República, dando-lhe
notícia da promulgação da Convenção. Finalmente, em 25 de setembro de 2009 foi a Convenção
ratificada pelo governo brasileiro, tendo sido promulgada internamente (com reservas aos artigos 25
e 66) pelo Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009.

Como se percebe, mais de quarenta anos se passaram (de maio de 1969 a setembro de 2009) até
que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados fosse formalmente ratificada pelo governo
brasileiro. No entanto, mesmo antes de tal ratificação, o Itamaraty (de forma oficial) sempre pautou
sua atividade na negociação de tratados pelas regras da Convenção de 1969 (e também pelas da
Convenção de 1986). É o que se concluía da leitura do Manual de Procedimentos, Atos Internacionais e
Prática Diplomática Brasileira, divulgado pelo Departamento Consular e Jurídico do Ministério das
Relações Exteriores, desde 1984.22 Qual o motivo para a utilização oficial (e correta) de uma
Convenção ainda não ratificada? De lembrar -se que muitos tratados, enquanto não ratificados, têm
valor de costume positivado. Ou seja, a norma não vale como tratado, mas vale como costume. É
exatamente esse o caso (atualmente no Brasil) da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados
entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, de 1986.23 Ainda
que não esteja tecnicamente em vigor, seu valor jurídico subsiste, se não como tratado, mas como
norma costumeira internacional.

Destaque-se que segundo a jurisprudência constante do STF os tratados internacionais que não
sejam de direitos humanos (como é o caso da Convenção de 1969) guardam o mesmo nível das leis
ordinárias federais no plano do nosso Direito interno.24 Dessa maneira, e independentemente de
qualquer discussão sobre a hierarquia dos tratados internacionais comuns neste momento, o certo é
que todas as regras da Convenção de Viena de 1969 aceitas pelo Estado brasileiro devem ser
integralmente cumpridas, tal como se cumpre qualquer lei federal em vigor no país.

É importante frisar que mesmo com a entrada em vigor da Convenção de Viena de 1969 no Brasil,
ainda continua vigente entre nós (naquilo que não a contrariar) a Convenção de Havana sobre
Tratados, de 20 de fevereiro de 1928, celebrada por ocasião da Sexta Conferência Internacional
Americana, realizada em Cuba, e em vigor desde 29 de agosto de 1929. Tal Convenção, que conta com
21 artigos, foi sancionada pelo Estado brasileiro em 8 de janeiro de 1929, pelo Decreto nº 5.647,
ratificada em 30 de julho e promulgada, aos 22 de outubro do mesmo ano, pelo Decreto nº 18.956.
Também a ratificaram, juntamente com o Brasil, os Estados do Equador, Haiti, Honduras, Nicarágua,
Panamá, Peru e República Dominicana.25

4. Desmembrando o conceito de tratado internacional. A Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados teve como uma de suas primeiras preocupações a de definir precisamente o que se entende
por tratado internacional, tendo isto decorrido da falta de precisão com que os autores
representativos do denominado Direito Internacional Clássico vinham caracterizando esse
instrumento.26 A definição de tratado na Convenção de 1969 aparece logo no seu art. 2º, § 1º, alínea a,
que assim estabelece:

"1. Para os fins da presente Convenção:

a) "tratado" significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo
Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos
conexos, qualquer que seja sua denominação específica".27

Essa definição de tratado na Convenção de 1969 está colocada, como não poderia deixar de ser, em
termos eminentemente formais, sem levar em consideração o conteúdo ou a natureza das disposições
convencionais.28 Assim, à luz do Direito Internacional Público o tratado nada mais é do que um
instrumento de veiculação de regras jurídicas. Estas últimas têm conteúdo variável, podendo versar
assuntos de qualquer natureza. Portanto, sob o aspecto que ora nos ocupa, entende-se por tratado
todo acordo formal, concluído entre sujeitos do Direito Internacional Público, regido pelo direito das
gentes e que visa à produção de efeitos de direito para as partes-contratantes. Ou, na definição de Paul
Reuter, tratado "é uma manifestação de vontades concordantes, imputável a dois ou mais sujeitos de
direito internacional, e destinada a produzir efeitos jurídicos de conformidade com as normas do
direito internacional".29 Essa concepção formalista de tratado, contudo, faz nascer alguma dificuldade
em saber se determinados textos internacionais têm realmente natureza convencional e são capazes



de obrigar os seus atores ou não. Não foram poucas as vezes que a CIJ teve dúvidas sobre ter certo
documento internacional natureza materialmente convencional, podendo ser citada, dentre outras, a
sentença de 1º de julho de 1952 (exceções preliminares) relativa ao caso Ambatielos (Grécia v. Reino
Unido), em que se discutiu o valor convencional de uma declaração anexa a certo tratado concluído
entre a Grécia e o Reino Unido em 1926.30

Da definição trazida pela Convenção de Viena de 1969, no seu art. 2º, § 1º, alínea a, pode-se extrair
cinco elementos essenciais configurativos do conceito de tratado internacional, acrescido de mais um
(conquanto não essencial) relativo à denominação, quais sejam:

a) Acordo internacional. O Direito Internacional Público tem por princípio ainda vigente o do livre
consentimento. Tal princípio, nascido com o advento da revolução francesa e posteriormente do
positivismo jurídico, passou a ser um dos mais importantes elementos da vida societária
internacional. Por esse motivo, sendo os tratados a principal fonte do Direito Internacional Público,
não podem eles expressar senão aquilo que os negociadores acordaram livremente. Sem a
convergência de vontades dos Estados, por conseguinte, não há acordo internacionalmente válido. O
elemento volitivo, com repercussão jurídico-internacional,31 é assim fundamental para a configuração
desse primeiro elemento do conceito de tratado.32 Mas não basta a mera convergência de vontades -
tomando-se agora o termo acordo em seu sentido leigo - para que um compromisso entre atores
internacionais se configure como verdadeiro tratado. Para ser tido como tratado, esse acordo
internacional que se conclui deve ser compreendido em seu sentido jurídico. Ou seja, não basta que
um dado documento internacional contenha uma convergência de vontades que expresse um
"acordo" entre partes. É necessário que tal acordo tenha por finalidade criar entre as partes um
vínculo juridicamente exigível em caso de descumprimento. Em outras palavras, o acordo concluído
deve visar à produção de efeitos jurídicos. Assim, quando se fala que o tratado é um "acordo
internacional", se está querendo dizer ser ele um acordo no sentido jurídico, e não no sentido moral ou
qualquer outro que se lhe possa atribuir fora daquele domínio. Ser um acordo no sentido jurídico
significa estar presente o animus contrahendi (ou seja, a vontade de contratar). Faltando o animus
contrahendi, ou seja, a vontade livre de contratar com vistas a criar obrigações mútuas entre as partes,
inexiste tratado internacional na roupagem que lhe dá a Convenção de Viena de 1969. A produção de
efeitos jurídicos é imanente a todo e qualquer tratado que, por apresentar intrinsecamente caráter
dúplice, não pode deixar de ser visto como ato jurídico e como norma. Por serem originados de um ato
lícito emanado da vontade humana, capaz de gerar efeitos na órbita do Direito, visando a um fim
específico, revestem-se do caráter de ato jurídico. E do resultado alcançado pela sua aplicação na
prática (ou seja, pela aplicação do ato) advém o seu caráter de norma.33

Os acordos de cavalheiros (gentlemen's agreements), os memorandos de entendimento, as
declarações, os comunicados comuns, os arranjos e vários outros documentos destituídos de animus
contrahendi, não podem ser tidos como tratados na acepção jurídica do termo, não obstante sua
eventual importância na órbita das relações internacionais, inclusive sob o ponto de vista econômico
(tomem-se como exemplos os chamados "acordos stand-by", negociados junto ao FMI para resolver
problemas de balança de pagamentos, de déficits temporários ou de natureza cíclica).34 Todos eles são
atos concertados não convencionais, que se pode definir como "instrumentos procedentes de uma
negociação entre pessoas habilitadas a vincular o Estado e chamadas a enquadrar as relações destes,
sem para tal ter um efeito obrigatório".35

Enfim, para ser tratado deve haver um acordo internacional das partes em sentido jurídico,
possibilitando uma sanção também jurídica em caso de descumprimento.

b) Celebrado por escrito. Os tratados internacionais são, diferentemente dos costumes, acordos
essencialmente formais. E tal formalidade implica (obrigatoriamente) a sua escritura. Somente por
meio da escritura é que se pode deixar bem consignado o propósito a que os contratantes chegaram
após a negociação. Aliás, essa regra já se fazia presente na Convenção de Havana sobre Tratados de
1928, que estabeleceu no seu art. 2º ser "condição essencial nos tratados a forma escrita",
complementando que a "confirmação, a prorrogação, a renovação ou a recondução serão igualmente
feitas por escrito, salvo estipulação em contrário".36

A forma de celebração oral não satisfaz, pois, o requisito da formalidade. Nela não há a clareza e a
estabilidade de um acordo escrito, não sujeitando o tratado, também, ao controle democrático pelo



Poder Legislativo. Somente a escritura torna imemorial o tratado nas relações entre os povos.37 Não é,
ademais, democrático que poucas pessoas concluam um acordo envolvendo todos os habitantes de
um Estado, sem que estes não tenham conhecimento daquilo que foi acordado.38 A forma de
celebração oral é, inclusive, incompatível com a própria formação histórica dos tratados, tendo em
vista que o primeiro tratado celebrado no mundo, de que se tem notícia, foi gravado em escrita
cuneiforme em uma barra de prata, entre o Rei dos Hititas, Hattusil III, e o Faraó egípcio da XIX
dinastia, Ramsés II, por volta de 1280 e 1272 a.C., como já se falou. Daí ter a Convenção de 1969
excluído do âmbito de sua aplicação os acordos concluídos em forma não escrita. De fato, diz o art. 3º
da Convenção não se aplicarem aos acordos em forma não escrita as regras estabelecidas pela
Convenção. Mas acrescenta o mesmo dispositivo que esse fato não prejudicará "a eficácia jurídica
desses acordos", bem como "a aplicação a esses acordos de quaisquer regras enunciadas na presente
Convenção às quais estariam sujeitos em virtude do Direito Internacional, independentemente da
Convenção" (art. 3º, alíneas a e b). Como se percebe, a Convenção de Viena de 1969 admite existirem
outros atos jurídicos internacionais (não escritos) que assim se exprimam de maneira válida, ou seja,
com valor jurídico no cenário internacional.39 Daí a observação da doutrina de que "nenhuma razão
parece haver para que o Direito Internacional não aceite a validade dos tratados verbais e até dos
tratados tácitos e implícitos", tal como decidiu a CPJI nos casos da Zona Franca da Alta Saboia e dos
Distritos de Gex e do Estatuto do Território de Dantzig, julgados, respectivamente, em 1924 e 1932.40
Porém, a tais compromissos celebrados verbalmente (ou, até mesmo, tácita ou implicitamente) não
serão aplicadas as regras sobre a formação, entrada em vigor, aplicação e extinção dos tratados
abrigados pela Convenção de 1969, que trazem muito mais certeza e segurança às relações
internacionais, além de maior transparência (democrática) em todas as fases da celebração.

c) Concluído entre Estados ou organizações internacionais. Como atos jurídicos internacionais, os
tratados só podem ser concluídos por entes capazes de assumir direitos e obrigações no âmbito
externo. Mas nem só os Estados detêm, hoje, essa prerrogativa. As organizações internacionais
intergovernamentais, a exemplo da ONU e da OEA, a partir de 1986, com o advento da Convenção de
Viena sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações
Internacionais, passaram a também ter capacidade internacional para a celebração de tratados (como
se estudará na Seção II deste Capítulo). A única diferença é que enquanto os Estados têm capacidade
para celebrar tratados sobre quaisquer matérias, as organizações internacionais somente dispõem de
tal poder para a celebração de tratados relacionados às suas finalidades precípuas e aos seus misteres,
tendo, portanto, um âmbito mais restrito de atuação.

Estados não independentes carecem de capacidade para a celebração de tratados. Assim é que as
colônias, bem como os territórios dependentes, protetorados, Estados vassalos e outros, não podem
figurar internacionalmente como partes em tratados internacionais. Esse poder apenas detêm as
soberanias coloniais, ou mesmo as próprias colônias, com o consentimento expresso daquelas. Assim,
um Estado vassalo, por exemplo, somente terá o direito de celebrar tratados quando autorizado pelo
suserano, jamais em outra hipótese.41 O Direito Internacional reconhece, porém, validade jurídica: a)
àqueles acordos que, posteriores à instituição da dependência, modifiquem os termos da relação de
vassalagem, pela vontade livre das partes; e b) àqueles que visam justamente pôr fim à relação de
subordinação ou dependência colonial.42

Quanto aos Estados-federados,43 temos duas situações: aquela em que a União Federal reconhece a
esses Estados o poder para celebrar tratados, e aquela outra em que a Constituição nada diz a respeito
ou mesmo nega a existência de tal possibilidade.44 No primeiro caso, como somente os Estados (pois
têm soberania) é que podem celebrar tratados, seguido das organizações internacionais, tem-se como
certo que a União Federal (que tem apenas autonomia) deve responsabilizar-se pelos compromissos
assumidos, em nome dela, por seus Estados-federados. Como estes não podem ser cobrados por
eventual descumprimento do acordo, mas tão somente o Estado soberano de que fazem parte, deve a
responsabilidade pelo ilícito internacional recair sobre este último, que autorizou o Estado-federado a
comprometer internacionalmente a Nação. De qualquer forma, nada há no direito das gentes que
impeça um Estado-federado assumir obrigações internacionais, se autorizado pela Constituição
Federal.45 No segundo caso, quando a Constituição do Estado nada diz a respeito, e a União Federal
autoriza o Estado-federado a celebrar o tratado, deve-se entender da maneira acima exposta,
responsabilizando-se o governo federal pelo eventual ato danoso. Quando a Constituição nega
expressamente aos Estados-federados o poder de celebrar tratados, nesse caso somente o Estado-
federal (ou seja, a República) pode figurar como parte no tratado internacional, não obstante a



proposta do acordo ter partido de um dos componentes da federação interessados na sua conclusão. A
CDI, à vista disso, sugeriu, na Conferência de Viena sobre o Direito dos Tratados, dispositivo assim
redigido: "Estados-membros de uma União Federal podem possuir capacidade para concluir tratados
se tal capacidade for admitida pela Constituição Federal, e dentro dos limites nela indicados". Este
dispositivo seria o § 2º do art. 5º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, mas foi
rechaçado logo em seguida por não ter conquistado a simpatia de vários Estados ali presentes.

O art. 52, inc. V, da Constituição de 1988, permite que a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios, realizem operações externas de natureza financeira, desde que
autorizados pelo Senado Federal. Muitas dessas operações são negociadas com organismos
internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, que têm personalidade jurídica de Direito
Internacional. Mas o mesmo texto constitucional diz competir à União, e tão somente a ela, "manter
relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais" (art. 21, inc. I), de
forma que não se pode entender ser possível a conclusão de tratados em que não seja parte o Estado
brasileiro mesmo.46

Acordos concluídos entre Estados e populações sem governo próprio ou tribos (que são raríssimos
de ocorrer atualmente), assim como as convenções entre Estados e indivíduos estrangeiros
(notadamente as de empréstimos internacionais), carecem da qualificação jurídica e da roupagem de
tratados, e a esses últimos em nada se assemelham. Não têm também capacidade para celebrar
tratados as empresas, sejam públicas ou privadas, independentemente de seu patrimônio, tamanho
ou multinacionalidade.47

O conceito da Convenção de Viena refere-se ainda a um acordo concluído ("concluído por
escrito..."). Mas a essa expressão não se deve dar um alcance superior ao seu efetivo e real significado.
Nas línguas originárias do Latim, tais como o português, o espanhol e o francês, o verbo "concluir"
significa algo já pronto ou terminado. A utilização desse verbo por tais idiomas de tronco latino pode
causar confusão na aplicação do Direito Internacional Público, por querer significar o conjunto de
operações pelas quais um acordo internacional ganha forma jurídica acabada (consumando-se com a
ratificação e a posterior troca dos seus instrumentos constitutivos, momento a partir do qual, em
regra, o acordo já pode potencialmente entrar em vigor). Daí entenderem alguns internacionalistas
(como Paul Fauchille e Dionisio Anzilotti, na doutrina alienígena, e Hildebrando Accioly e Francisco
Rezek, no Brasil) que o tratado apenas assinado é tão somente um "projeto de tratado", se ainda não
entrou em vigor internacional.48 Essa doutrina é, entretanto, contestada (com razão) por Pontes de
Miranda, para quem o tratado assinado já é tratado, muito embora ainda dependa da ratificação e da
efetiva entrada em vigor no plano internacional; ou seja, o tratado internacional assinado já existe,
mas antes de entrar em vigor não pertence ao mundo jurídico na qualidade de negócio jurídico
perfeito.49 Ademais, o posicionamento dos que defendem que o tratado assinado é tão somente um
projeto de tratado não consegue explicar, v.g., como se justificaria a regra do art. 18, alínea a, da
Convenção de Viena de 1969, segundo a qual um Estado "é obrigado a abster-se da prática de atos que
frustrariam o objeto e a finalidade de um tratado, quando tiver assinado ou trocado instrumentos
constitutivos do tratado, sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver
manifestado sua intenção de não se tornar parte no tratado"; também não consegue justificar a regra
do art. 24, § 4º, segundo a qual: "Aplicam-se desde o momento da adoção do texto de um tratado as
disposições relativas à autenticação do seu texto, à manifestação do consentimento dos Estados em
obrigarem-se pelo tratado, à maneira ou a data de sua entrada em vigor, às reservas, às funções de
depositário e aos outros assuntos que surjam necessariamente antes da entrada em vigor do tratado".
Em suma, tudo isso somado só faz concluir que a expressão "concluído", presente no conceito de
tratado da Convenção, não quer significar outra coisa senão um acordo negociado e assinado, ou seja,
celebrado, não compreendendo a confirmação internacional do ato (a menos que se trate de um
acordo em forma simplificada) e a sua entrada em vigor.50

Jamais se cogitou que entre 23 de maio de 1969 e 27 de janeiro de 1980 - durante, portanto, esses
quase onze anos - a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados não era propriamente um
tratado, por não ter ainda entrado em vigor no plano internacional. Ela já era tratado, que aguardava
(apenas) sua entrada em vigor. Se já adotado o texto convencional, com a consequente autenticação, e
posterior assinatura, não há dúvida já existir um tratado "concluído" pelos contratantes, para usar a
expressão da Convenção.



d) Regido pelo Direito Internacional. Para um ato internacional ser considerado tratado deve ele
operar dentro do âmbito do Direito Internacional Público, ou seja, ser exigível internacionalmente.
Dois Estados podem formalmente (por escrito) celebrar um acordo internacional e esse acordo (que
não deixou de ter animus contrahendi) não ser tratado por faltar-lhe a regência do direito das gentes,
caso seja governado pelo direito interno de um dos Estados contratantes. Assim, a frase "regido pelo
Direito Internacional" significa que os pactuantes têm a intenção de criar entre si uma obrigação
jurídica sob a autoridade do Direito Internacional Público. Tal concepção vem desde os primeiros
trabalhos da CDI, refletidos na Conferência de Viena sobre Tratados, nos quais se estimou óbvio que
seria tratado o acordo capaz de ser internacionalmente exigido.51

O certo é que muitos autores renomados sequer suscitaram a importância prática desse aspecto do
conceito de tratado, tendo se limitado a tratar da vontade e da qualidade dos sujeitos contratantes,
desprezando a regência do compromisso que eles concluem.52 Mas a importância do fenômeno existe,
principalmente para diferenciar o tratado do contrato internacional. Este último detém, igualmente,
os três primeiros elementos do conceito de tratado, mas falta-lhe a regência completa pelo Direito
Internacional. Se é certo que nenhum acordo entre Estados - justamente por ser concluído entre
sujeitos do Direito Internacional - pode afastar a invocação completa do direito das gentes, não é
menos certo que muitos dos compromissos internacionais que esses mesmos Estados concluem
carecem (propositadamente) de uma regulação total do Direito Internacional, ficando à margem do
Direito dos Tratados. Não se poderá dizer ser um tratado o acordo entre Estados em que se elege o
fôro interno de um deles para resolver os conflitos de interesses porventura existentes.53 A diferença
marcante entre os tratados internacionais e os contratos internacionais está na regência de um e de
outro, uma vez que os contratos regem-se prioritariamente pelas normas do ordenamento jurídico
interno de determinado Estado, enquanto que os tratados são completamente regidos pelos princípios
e regras do Direito Internacional Público.54

e) Celebrado em instrumento único ou em dois ou mais instrumentos conexos. Além do texto
principal do tratado, podem existir outros instrumentos que o acompanham, a exemplo dos
protocolos adicionais e dos anexos, produzidos concomitantemente à produção do texto principal. Até
aqui nenhum problema aparece. O problema surge quando os instrumentos que compõem o tratado
como um todo são produzidos em momentos distintos uns dos outros, cada um deles firmado apenas
no nome de uma das partes, tal como se dá na celebração de um acordo por troca de notas.55 É
evidente que a Convenção de Viena de 1969 também pretendeu referir-se a esse último tipo de acordo
internacional, o qual se compreende dentro do quadro do Direito dos Tratados, sendo perfeitamente
idôneo a produzir efeitos jurídicos entre as partes.56 Em outras palavras, a inserção desse elemento
(pluralidade) no conceito de tratado passou a consagrar a troca de notas como um meio hábil para a
celebração de tratados. A permissão dada pela Convenção de Viena de se concluir tratados quer
constantes "de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos", veio ampliar o
universo formal dos compromissos internacionais lato sensu, os quais passam a poder ser entendidos
pela seguinte fórmula, já anteriormente colocada por Rousseau: compromissos internacionais =
tratados (acordos, convenções, pactos, protocolos, modus vivendi etc.) + acordos em forma
simplificada (troca de notas, de cartas, de declarações etc.).57

f) Ausência de denominação específica. A Convenção de 1969 deixa bem claro que a palavra tratado
se refere a um acordo regido pelo Direito Internacional, "qualquer que seja sua denominação
específica". É dizer, tratado é expressão genérica, variando as denominações utilizadas conforme a
sua forma, seu conteúdo, o seu objeto ou o seu fim. O que importa saber para a configuração da
existência de um tratado, assim, é se estão presentes os requisitos ou elementos essenciais acima
estudados, e não essa ou aquela denominação que se lhe atribui.

Esses são, pois, os elementos essenciais configurativos do conceito de tratado na Convenção de
Viena de 1969. Tal definição, contudo, é limitada ao âmbito de aplicação da própria Convenção, é
dizer, àqueles acordos concluídos sob as suas regras, não tendo a Convenção de Viena ampliado a
definição para outros tipos de acordos, a exemplo daqueles celebrados em forma não escrita (que,
aliás, tiveram a sua juridicidade reconhecida pelo art. 3º, alínea a, também da Convenção). Daí a
necessidade de um conceito mais amplo, aplicável também aos acordos concluídos fora do quadro por
ela regulado. Por esse motivo é que definimos "tratado internacional" como sendo um acordo formal
de vontades, concluído entre Estados ou organizações interestatais entre si, regido pelo direito das
gentes e destinado a produzir, imprescindivelmente, efeitos jurídicos para as partes contratantes.



5. Terminologia dos tratados. A Convenção de Viena de 1969, como se acabou de dizer, não faz
acepção às diferentes denominações que porventura possam ter os tratados internacionais. E como
também já se estudou, a definição de tratado na Convenção está posta em termos estritamente
formais, sem levar em consideração o conteúdo ou a natureza de suas disposições, uma vez que ele (o
tratado) não é mais que um instrumento de veiculação de regras jurídicas. Essas regras jurídicas
veiculadas por esse instrumento formal chamado de tratado podem versar assuntos de variada
índole, sendo natural então que a prática internacional atribua a cada acordo (que veicula cada tipo
de matéria diferente) a nomenclatura que a vontade dos negociadores julga mais apropriada. Mas a
verdade é que, independentemente do nome que se lhe atribua, o ato internacional celebrado será
tratado se constituir um acordo formal de vontades (entre Estados ou organizações interestatais)
regido pelo Direito Internacional Público e com a finalidade de produzir efeitos jurídicos entre as
partes.

A expressão tratado é uma expressão-gênero, que alberga dentro de si diferentes nomenclaturas.
Assim, na prática convencional geral pode-se identificar um sem número de denominações que
recebem os tratados, dependendo do assunto por eles versado, de sua finalidade, da qualidade das
partes, do número de contratantes etc.58 A doutrina, por sua vez, vem se esforçando para delinear os
contornos de cada um desses tipos de instrumentos, levando em conta a denominação que recebem.
Alguns deles, como já dito, não são tecnicamente tratados (como os gentlemen's agreements e outros
que veremos adiante).

Eis os tipos de termos e acepções (nem todos, porém, indicativos de verdadeiros tratados)
usualmente empregados na prática das relações internacionais:

a) Tratado. Trata-se da expressão genérica por natureza, eleita pela Convenção de Viena de 1969
para designar todo acordo internacional, bilateral ou multilateral, de especial relevo político,
qualquer que seja sua denominação específica (art. 2º, § 1º, alínea a). O termo designa normalmente
(mas não exclusivamente) os ajustes solenes concluídos entre Estados e/ou organizações
internacionais, cujo objeto, finalidade, número e poderes das partes têm maior importância. São
exemplos os tratados de paz, de amizade, de arbitragem, de cooperação, de navegação etc. Apesar de,
etimologicamente, a expressão tratado (tractatus) sugerir o debate, a transação e as negociações
árduas, diferindo assim da convenção, que evoca a formalização de um acordo já pré-ajustado entre
as partes e criador de normativa geral de direito das gentes, o certo é que a Convenção de Viena
acabou por igualar as expressões com valor sinonímico. Assim, sem embargo de as Constituições
brasileiras sempre terem colocado o termo "tratado" ao lado de outras expressões, como "acordo" e
"convenção", dando a impressão de que tratados, acordos e convenções designam coisas diversas, a
verdade é que atualmente tal opção redacional é tecnicamente redundante e sem qualquer valor
prático. Mas em contrapartida, vista a questão por outro ângulo, parece compreensível que alguns
países (como é o caso do Brasil) detalhem em seus textos constitucionais a terminologia dos atos
internacionais que devem estar dentro do quadro das atribuições do Chefe do Executivo e do
Parlamento, a fim de que esses mesmos Poderes não se escusem ao cumprimento daquilo que foi
acordado internacionalmente, ou a fim de que um deles (o Poder Executivo) não faça do outro (o
Poder Legislativo) tábula rasa e subtraia deste último o poder de se manifestar sobre o conteúdo
daquilo que foi internacionalmente pactuado. Apesar de a expressão tratado ser genérica, a
terminologia redundante utilizada pela Constituição brasileira de 1988 - que diz, no art. 84, inc. VIII,
competir privativamente ao Presidente da República "celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional", e no art. 49, inc. I, competir
exclusivamente ao Congresso Nacional "resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional" - teve por
finalidade impedir que o órgão brasileiro competente para celebrar tratados conclua atos
internacionais gravosos sem submeter-lhes ao crivo do Poder Legislativo, sob a falaciosa alegação de
que não se celebrou ali um tratado, mas um simples ato internacional, ou algo do gênero, que
dispensaria o referendum congressual, dependendo, única e exclusivamente, da vontade do Presidente
da República. Seguramente foi esse tipo de burla ou engodo ao texto constitucional que a atual
Constituição pretendeu evitar. De qualquer forma, porém, tratado ainda é expressão genérica e
bastante utilizada na prática.

b) Convenção. Essa expressão começou a ser empregada no sentido atual a partir da proliferação
dos congressos e conferências internacionais, nos quais matérias da maior relevância para a



sociedade internacional passaram a ser frequentemente debatidas, gerando atos internacionais
criadores de normas gerais de Direito Internacional Público, demonstrativos da vontade uniforme das
partes em assuntos de interesse geral. A expressão convenção conota então aquele tipo de tratado
solene (e multilateral) em que a vontade das partes não é propriamente divergente, como ocorre nos
chamados tratados-contrato, mas paralela e uniforme, ao que se atribui o nome de tratados-lei ou
tratados-normativos, dos quais são exemplos as convenções de Viena sobre relações diplomáticas e
consulares, as de Genebra sobre direito humanitário etc. Ocorre que o termo também tem sido
indiscriminadamente utilizado - principalmente pelas Constituições brasileiras - ao lado da expressão
genérica tratado. Mas não se tem dúvida de que é mais apropriado reservar-se o termo convenção
para os atos multilaterais oriundos de conferências internacionais, que versem sobre assuntos de
interesse geral. Por esse motivo, a prática internacional manda evitar o uso da expressão em tela para
designar atos bilaterais, qualquer que seja a sua importância, ainda mais se estes formalizam um
acordo de vontades com fins diferentes.59 Exemplo bastante significativo da expressão em comento, e
que bem demonstra as características que se acabou de expor, é a própria Convenção de Viena sobre
o Direito dos Tratados, um dos mais importantes tratados multilaterais já celebrados na história das
relações internacionais. A distinção entre tratado e convenção, todavia, não subsiste a uma análise
detalhada dos textos normativos internacionais, o que demonstra que ambos os significados ainda se
confundem na atualidade.

c) Pacto. Trata-se de terminologia utilizada no acordo constitutivo do Pacto da SdN de 1919. Na
atualidade, a expressão tem sido utilizada para restringir o objeto político de um tratado, do qual é
exemplo o Pacto de Aço, celebrado em Berlim em 1939. Às vezes o termo é empregado como sinônimo
de tratado, a exemplo do Pacto de Renúncia à Guerra, de 1928, e do Pacto de Varsóvia, de 1955. As
Nações Unidas também escolheram o termo pacto para designar os dois dos mais importantes
tratados internacionais de direitos humanos já concluídos sob os seus auspícios: o Pacto Internacional
dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
celebrados em Nova York (e também por isso, chamados Pactos de Nova York) em 1966. Outro
fenômeno curioso é a troca de denominações entre o nome técnico do tratado e o seu cognome,
também no domínio da proteção internacional dos direitos humanos, tal como ocorre com a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), que é Convenção apelidada de Pacto (deSan
José da Costa Rica).

d) Acordo. Comumente emprega-se a expressão para designar tratados de natureza econômica,
financeira, comercial ou cultural, podendo, contudo, dispor sobre segurança recíproca, projetos de
desarmamento, questões sobre fronteiras, arbitragem, questões de ordem política etc. Entende-se por
acordo, assim, os atos bilaterais ou multilaterais - muitas vezes com reduzido número de participantes
e de relativa importância - cuja natureza pode ser política, econômica, comercial, cultural ou
científica. A origem do vocábulo é o agreement do direito norte-americano, concluído pelo chefe de
Estado sem consulta ao Senado. Contudo, esse fato não pode levar ao entendimento de ser o acordo
documento internacional de menor importância, citando-se, como exemplo do grau de especialidade
que esse termo pode alcançar, o GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio).

e) Acordo por troca de notas. Emprega-se a troca de notas diplomáticas para assuntos de natureza
geralmente administrativa, bem como para alterar ou interpretar cláusulas de atos já concluídos. São
acordos firmados em momentos distintos e no nome de apenas uma das partes. Os acordos por troca
de notas não diferem, em sua estrutura, dos acordos em forma simplificada (ou "acordos do
executivo") analisados no parágrafo seguinte. Sua entrada em vigor geralmente ocorre no momento
imediatamente subsequente à troca, quando se entende que as suas negociações chegaram a termo.
Após a troca das notas, publica-se o seu texto no Diário Oficial da União, sem quaisquer outras
formalidades.

f) Acordo em forma simplificada ou acordo do executivo. São também conhecidos pela expressão
americana executive agreements.60 A expressão designa aqueles tratados concluídos pelo Poder
Executivo sem o assentimento do Poder Legislativo. São concluídos, na maioria dos casos, por troca de
notas diplomáticas, troca de correspondências, ou outro procedimento similar, sendo sua assinatura,
em regra, suficiente para obrigar o Estado. Caracterizam-se, pois, pela sua conclusão imediata
(negociação e assinatura) e pela dispensa de ratificação do chefe de Estado. A ausência de ratificação é
a regra nos acordos em forma simplificada, mas nem sempre isso é critério válido para distinguir tais



acordos dos chamados tratados em devida forma, os quais, por sua vez, nos termos do art. 12 da
Convenção de 1969, também podem entrar em vigor somente pela assinatura. Daí se entender, então,
que a natureza dos acordos do executivo não pode ser atualmente aferida independentemente do seu
conteúdo e de sua forma.

São vários os motivos que levam o Executivo a adotar acordos em forma simplificada, dentre eles a
rapidez na sua conclusão, o seu caráter técnico, a necessidade em se conservar certo sigilo, a
multiplicidade do fenômeno contratual etc. A intervenção do Parlamento, para o Executivo,
representa um freio à sua atuação internacional, tornando-se mais um fator de morosidade a entravar
as relações internacionais. O desenvolvimento desses acordos deu-se, principalmente, nos Estados
Unidos da América, onde se deseja cada vez mais fugir ao controle do Senado (sistema do fasttrack).61
Seu fundamento é encontrado na própria Constituição americana, que não define com precisão o que
seja "tratado" e nem determina quando o acordo deve ter essa roupagem. Nos Estados Unidos, pois, a
expressão "agreement" significa aqueles acordos que prescindem de aprovação pelo Senado,
enquanto "treaty" designa aqueles tratados cuja aprovação pelo Senado é imprescindível.62 A
Suprema Corte americana, em 1937, no caso "United States Vs. Belmont", afirmou a obrigatoriedade
desses acordos semelhante à dos tratados aprovados pelo Senado. É bom fique nítido que os acordos
do executivo são tratados (em forma simplificada) e têm, portanto, caráter jurídico, com autoridade
similar à de qualquer outro tratado internacional. Outra observação a ser feita é que nem sempre os
acordos do executivo tratam de matéria secundária ou de menor interesse, podendo versar também
assuntos complexos, que acarretam ônus ao patrimônio nacional etc. Daí entenderem alguns juristas
que a prática dos acordos do executivo, bastante utilizada nos Estados Unidos em virtude das
peculiaridades do regime constitucional norte-americano, não se pode justificar perante as normas da
nossa organização constitucional. Contudo, não obstante muitas Constituições exigirem a aprovação
congressual para todos os atos internacionais, nenhuma delas proíbe expressamente a conclusão de
acordos do executivo. É ainda de fundamental importância notar que, apesar das diferenças formais
entre a conclusão dos acordos em forma simplificada e dos tratados internacionais em sentido estrito,
não há qualquer diferença hierárquica entre ambos. Tanto os primeiros como os segundos valem
igualmente como tratados e seu descumprimento acarreta a responsabilidade internacional do Estado
infrator.

g) "Gentlemen's agreements". Trata-se de expressão designada para expressar aqueles "acordos de
cavalheiros" regulados por normas de conteúdo moral e cujo respeito repousa sobre a honra. São
concluídos entre chefes de Estado ou de Governo estabelecendo uma linha política a ser adotada entre
as partes, estando condicionados, no tempo, à permanência de seus atores no poder.63Cavalheiros, no
caso, quer dizer: pessoas que se comportam com retidão e nobreza, o que pressupõe um conjunto de
valores morais, comuns entre eles. Por faltar-lhes caráter jurídico, pelo fato de não produzirem efeitos
de direito, não são considerados tratados.64 Mas, frise-se bem: os gentlemen's agreements estão
destituídos da roupagem de tratados não em virtude da qualidade dos seus atores, que são pessoas
humanas investidas em cargos de mando e que assumem o compromisso "moral" em seu próprio
nome (e não no do Estado que representam); tais acordos não são tratados em virtude do teor do
compromisso que as partes assumem, pois ali se detecta a falta de animus contrahendi necessária à
produção de efeitos jurídicos.65 Ademais, o prazo pelo qual um acordo de cavalheiros vigora não
ultrapassa o tempo em que um dos seus atores permanece no poder. O caráter normativo que se
poderia atribuir a esses acordos diz respeito tão somente à intenção das partes, e não aos seus efeitos.
Também, por não estarem revestidos de caráter jurídico, os gentlemen's agreements não são
submetidos ao controle democrático do Poder Legislativo.66 Tal não significa, contudo, que não haja
qualquer vantagem na conclusão de tais acordos, como a maior facilidade de negociação e de
celebração, além da enorme celeridade em sua conclusão.

Tais acordos têm por objetivo enunciar a política que os seus signatários pretendem seguir,
tornando-se, para eles, um compromisso de honra. Como exemplo, pode ser citado o acordo Root
Takahira de 1907, por meio do qual "o Japão se obrigou a prosseguir na sua política de
desencorajamento da imigração dos seus nacionais para os Estados Unidos", bem como o Acordo
Lansings-Ishii de 1917, entre as mesmas partes.67 Frise se que os gentlemen's agreements diferenciam-
se dos "memorandos de entendimentos" (Memorandum of Understanding - MOUs) entre Estados, que
são acordos com um grau a mais de formalidade.68

h) Carta. Comumente empregada para estabelecer os instrumentos constitutivos de organizações



internacionais, podendo também ser empregada para tratados solenes que estabeleçam direitos e
deveres para os Estados-partes. Como exemplo da primeira modalidade, cita-se Carta das Nações
Unidas, de 1945, e a Carta da Organização dos Estados Americanos, de 1948; da segunda modalidade,
pode ser citada Carta Social Europeia. Frise-se que a utilização da expressão em comento ao acordo de
cavalheiros (que não é tratado) intitulado Carta do Atlântico, em 1941, reforçou a tese da flexibilidade
com a qual as designações dos atos internacionais têm sido empregadas na prática internacional.69

i) Protocolo. Além da sua utilização designativa dos resultados de uma conferência diplomática ou
de um acordo menos formal que o tratado, o termo protocolo também tem sido empregado para
nomear acordos subsidiários ou que mantêm ligação lógica (v.g., de complementação) com um tratado
anterior. Mas nada impede que o protocolo seja um acordo desvinculado de qualquer outro tratado,
uma vez que a terminologia dos atos internacionais não tem qualquer interesse, a não ser sob o ponto
de vista prático. De modo geral, a expressão "protocolo" pode aparecer designando acordos menos
formais que os tratados, acordos complementares, suplementos a acordos preexistentes ou já
estabelecidos (ex: Protocolo de Ouro Preto de 1994, suplementar ao Tratado de Assunção de 1990),
acordos interpretativos de tratados ou convenções anteriores ou acordos de prolongamento de uma
situação jurídica em trâmite (ex: protocolo concernente ao prolongamento do tratado de aliança de 31
de agosto de 1922 entre a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, assinado em Genebra em 19 de setembro de
1928) ou, ainda, acordos modificativos de tratados anteriores (ex: protocolo de Paris de 25 de julho de
1928, relativo à revisão da convenção de 18 de dezembro de 1923 sobre a organização do estatuto da
zona de Tanger). Quando encerram uma conferência internacional são frequentemente designados
como protocolos finais ou protocolos de encerramento. Na prática diplomática brasileira o termo tem
sido usado, preferentemente, sob a forma de "protocolo de intenções", que não encerra propriamente
um acordo de vontades, mas apenas o começo de um compromisso internacional.

j) Ato ou ata. Terminologia utilizada há alguns anos para designar a resolução sobre assistência
mútua e solidariedade americana, conhecida por Ato deChapultepec, firmado em 1945, na Conferência
Interamericana do México. Também se emprega a terminologia quando se estabelecem regras que
incorporam o resultado de uma conferência ou de um acordo entre as partes (ex: Ato Geral de Berlim,
de 1885). Entretanto, atos existem que não são tratados (a exemplo da Ata Final de Helsinque de 1975),
uma vez que o seu caráter vinculante é apenas moral, e não jurídico. Da mesma forma são aqueles
atos que cobrem um dado evento diplomático sem índole convencional (quando normalmente se
utiliza a expressão ata final para designar o final de uma conferência internacional etc.). Perceba-se,
aqui, o uso indiscriminado da expressão ata final e daquela estudada no parágrafo anterior, relativa
aos protocolosfinais ou de encerramento.

k) Declaração. É expressão utilizada para aqueles atos que estabelecem certas regras ou princípios
jurídicos, ou ainda para as normas de Direito Internacional indicativas de uma posição política
comum de interesse coletivo. Podem ser citadas a Declaração de Paris (de 1856) sobre princípios de
direito marítimo em caso de guerra; a Declaração da Haia (de 1907) que proibiu a utilização de balões
para bombardeios; e a Declaração do México (de 1945) que proclamou os princípios americanos.
Algumas dessas declarações comuns, não obstante o seu conteúdo substancioso, não são tecnicamente
tratados internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o que não
significa que essa última não seja detentora de forçacogente, pois integra aquilo que se chama de jus
cogens em direito das gentes. Não há nada a impedir, enfim, que o termo declaração seja utilizado
como sinônimo de tratado, podendo também ser usado para esclarecer ou interpretar um ato
internacional já estabelecido ou para proclamar o modo de ver ou de agir de um ou mais Estados
sobre determinado assunto.

l) "Modus vivendi". Utiliza-se na designação de acordos temporários ou provisórios, normalmente
de ordem econômica e de importância relativa. Essa provisoriedade referida é o seu traço
característico mais nítido. A Santa Sé já se utilizou, por várias vezes, desse tipo de acordo
internacional para resolver pendências diplomáticas com certos Estados. Mas o modus vivendi já foi
utilizado também em outros domínios, como o relativo ao tratamento de estrangeiros (ex: modus
vivendi de 6 a 27 de dezembro de 1934, sobre o tratamento de Sírios e Libaneses na França) e o
atinente à regulamentação fluvial internacional (ex: modus vivendi de 13 de março de 1932, sobre a
competência da Comissão Europeia do Danúbio). Atualmente, pode-se considerar o modus vivendi
como sendo o acordo celebrado pelas partes tendente a manter a situação atual das coisas até que a
constituição definitiva de um estado de fato venha a se configurar, seja por meio de tratado ou por



qualquer outra circunstância. Geralmente, tais acordos são estabelecidos por meio de simples trocade
notas.

m) Arranjo. Empregado para os acordos concluídos provisoriamente ou destituídos de caráter
jurídico, a exemplo dos empreendidos junto ao Fundo Monetário Internacional (chamados de stand-
by arrangements ou "arranjos stand-by"), os quais, entretanto, não podem ser tecnicamente
considerados tratados, por faltar-lhes o animus contrahendi necessário à conclusão de um acordo no
sentido jurídico.70

n) Concordata. Designação empregada nos acordos bilaterais de caráter religioso firmados pela
Santa Sé com Estados que têm cidadãos católicos, versando, em geral, questões sobre a organização de
cultos religiosos, exercício da administração eclesiástica etc. As concordatas, do ponto de vista formal,
não diferem em nada dos tratados stricto sensu concluídos por sujeitos do Direito Internacional
Público (sendo uma das partes a Santa Sé), motivo pelo qual se lhes aplicam todos os princípios gerais
do Direito dos Tratados; mas, do ponto de vista material, as concordatas diferem-se dos tratados em
devida forma por veicularem matéria estritamente religiosa. A Santa Sé, no entanto, como pessoa
jurídica de Direito Internacional que é, não está impedida de negociar e concluir com os Estados
outros tipos de acordos alheios à questão religiosa, os quais serão designados por quaisquer das
nomenclaturas estudadas neste tópico, à exceção da expressão concordata. Frise-se que nunca foi da
tradição diplomática brasileira concluir concordatas com a Santa Sé. Aliás, estas devem ser tidas por
inconstitucionais no Brasil, dada a laicidade do Estado brasileiro (sobre o tema, v. Parte II, Capítulo I,
item nº 6, c).

o) Reversais ou notas reversais. Empregam-se para a finalidade específica de estabelecer
concessões recíprocas entre Estados ou de declarar que a concessão ou benefício especial que um
Estado faz a outro, não derroga direitos ou privilégios de cada um deles já anteriormente
reconhecidos. Utilizam-se, assim, para completar o sentido de certas disposições de um tratado, no
momento de sua conclusão, a fim de ressalvar usos, direitos ou compromissos anteriormente
assumidos. Por tal motivo, devem elas ser trocadas no exato instante da conclusão do acordo. As notas
reversais têm sido cada vez menos empregadas na prática das relações internacionais.

p) Ajuste ou acordo complementar. Expressões empregadas para designar compromissos de
importância relativa ou secundária, sem, contudo, perderem a característica de tratados. Tanto o
ajuste como o acordo complementar são atos que dão execução a outros atos, anteriores, devidamente
concluídos, geralmente colocados ao abrigo de um acordo-quadro ou acordo-básico. Ex: Ajuste Brasil-
Itália de 6 de agosto de 1980, complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, de 1972; Ajuste
Brasil-Uruguai, de 11 de setembro de 1980, firmado para a aplicação do Acordo Brasil-Uruguai de
Previdência social etc.71

q) Convênio. Bastante utilizado na prática brasileira, designa normalmente acordos de interesse
político, embora também seja empregado para designar ajustes de menor importância, bem como
matérias culturais e de transporte. Às vezes, a expressão confunde-se com instrumentos contratuais
de viés interno, os quais obviamente não poderão ser tidos como tratados. Afora esses casos mais
raros, a expressão convênio é largamente utilizada na prática convencional brasileira, podendo
colher-se exemplos desde a época do Império.

r) Compromisso. Terminologia normalmente empregada na fixação de um acordo (quase sempre
bilateral) pelo qual dois ou mais Estados comprometem-se a recorrer à arbitragem para resolver os
litígios existentes entre eles, ou quaisquer outras lides que venham aparecer no futuro. Daí a
designação conhecida por compromisso arbitral, normalmente quando já existe tratado de arbitragem
anterior prevendo essa cláusula geral de resolução de conflitos.

s) Estatuto. Geralmente empregado para os tratados que estabelecem normas para os tribunais de
jurisdição internacional (ex: Estatuto da CIJ, de 1920; Estatuto de Roma do TPI, de 1998 etc.). O termo
ganhou expressão mundial a partir de 1919, quando começou a ser empregado nos acordos
internacionais de caráter constitutivo. Modernamente, a expressão é comumente empregada para dar
forma regimental e delimitar a competência dos tribunais internacionais (temporários ou
permanentes) criados sob os auspícios das Nações Unidas ou de organismos regionais (como a OEA
etc.).



t) Regulamento. Um tanto quanto rara, essa terminologia não apresenta uma definição muito
nítida. Foi a denominação utilizada, v.g., no Congresso de Viena de 1815 (Règlement de Vienne) para
estabelecer a ordem de precedência no serviço diplomático. É também usada (mas sem a roupagem
de tratados) para designar as normas gestoras de alguns organismos ou tribunais internacionais (v.g.,
os Regulamentos da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos etc.).

u) Código. A expressão não tem sido formalmente utilizada no cenário internacional, sendo o único
texto de que se tem notícia sob essa denominação o Código Sanitário Pan-Americano de Havana, de
1924. Sob o cognome Código, entretanto, convencionou-se chamar algumas importantes convenções
internacionais, como o "Código de Bustamante" de 1928, cujo título oficial é Convenção
Interamericana de Direito Internacional Privado. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados,
da mesma forma, tem sido nominada por vários internacionalistas de "Código dos Tratados" etc.

v) Constituição. É raríssimo o emprego do termo Constituição para designar tratados
internacionais, sendo um dos motivos óbvios para tanto a confusão que se pode fazer com as
Constituições estatais. O exemplo que se conhece de tratado chamado de Constituição é o instrumento
constitutivo da OIT, chamado de Constituição da Organização Internacional do Trabalho, adotado
originalmente em 1919 e substituído em 1946.72 Mais recentemente, tem-se como exemplo do
emprego da expressão a tentativa de realização de uma "Constituição Europeia", que chegou a ser
assinada em Roma, em 29 de outubro de 2004, mas não entrou em vigor por ter sido rechaçada pela
França e pela Holanda.

x) Contrato. Sua utilização tem sido evitada na prática internacional, por ser um termo
intimamente ligado ao Direito interno, apropriado para designar aqueles acordos celebrados entre
um sujeito do Direito Internacional Público e uma entidade privada, em oposição a um tratado
internacional. Nesse caso, a expressão designa aqueles acordos internacionalmente assumidos - ainda
que por dois ou mais Estados - que não se sujeitam às regras do Direito Internacional Público. Daí, e
com razão, ser raro o aparecimento da expressão contrato num instrumento jurídico revestido da
roupagem formal de tratado.

Enfim, para encerrar este tópico cabe dizer que a despeito de sua diversidade formal (de que são
exemplos os vários tratados, em suas diferentes terminologias aqui citadas), todos os instrumentos
convencionais têm a mesma identidade jurídica, posto deterem idêntica força obrigatória, sejam eles
chamados de tratados, de pactos, de acordos, de convenções etc.

6. Estrutura dos tratados. Os tratados internacionais, já se sabe, são acordos formais celebrados
pelos Estados ou por organizações internacionais. E essa forma dos instrumentos internacionais
pressupõe sempre uma estrutura, ainda que esta não seja hermética e possa variar de instrumento
para instrumento.73 Ou seja, os instrumentos internacionais têm uma estrutura mínima (e não um
standard único) que merece ser estudada, sabendo-se desde já que serão as contingências da prática
internacional as responsáveis pela modificação de cada tratado, também naquilo que respeita à
forma.

Tradicionalmente, sem levar em conta as variações de forma que cada instrumento pode
apresentar em particular, pode-se dizer que os tratados internacionais em geral são formados pelas
seguintes partes:

a) o título, que indica a matéria tratada pelo acordo ou, mais amplamente, o assunto nele versado;

b) o preâmbulo ou exórdio, que é composto por duas categorias de enunciados: (1) a enumeração
dos contratantes e (2) os motivos que levaram os Estados à negociação do acordo. Em Direito
Internacional o preâmbulo dos tratados não tem força obrigatória, a não ser como elemento de
interpretação do acordo. O preâmbulo, como falamos, se inicia com a enumeração dos contratantes, é
dizer, dos Estados ou organizações internacionais que concluíram o tratado, com a menção das
credenciais dos representantes dos Estados. Em regra, os contratantes são indicados pelo título
abreviado do chefe de Estado, ficando assim comprovada sua competência para a mantença de
relações internacionais. Já houve época, como na Antiguidade e no período medieval, que se
invocavam os deuses no preâmbulo do instrumento, ou num passado menos distante, em que era
comum a invocação da Santíssima Trindade ou de Deus Onipotente ou Todo Poderoso (também muito
comum na época do Brasil Império). Nos tratados com grande número de partes é comum vir no



preâmbulo apenas a designação: "As Altas Partes Contratantes". O segundo elemento do preâmbulo
são os motivos que levaram os Estados à negociação do acordo. Trata-se da especificação das intenções
dos negociadores para com o tratado em causa, ao que se denomina de considerandos. Estes (redigidos
normalmente em gerúndio) indicam as intenções dos negociadores em relação à celebração do
tratado (trata-se, às vezes, de verdadeiro programa político) e também a eventual vinculação de tais
negociadores com o acordado, sua compatibilidade com o regime convencional anterior etc. Por meio
deles, se enunciam os motivos e as finalidades do acordo, fazendo-se conhecer toda a filosofia da
diplomacia que na sua conclusão esteve empenhada. Eles não integram, porém, a parte jurídica do
tratado (que tem início a partir do articulado). Os considerandos podem variar de tratado para
tratado, não existindo um número mínimo deles em cada instrumento, tudo dependendo da
complexidade e da importância do tema versado no acordo;

c) o articulado (ou dispositivo), considerado a principal parte do instrumento convencional,
composto por uma sequência de artigos numerados, em que se estabelecem (em linguagem jurídica)
todas as cláusulas de operatividade do acordo, variando sua extensão de tratado para tratado. Todos
os elementos do articulado são providos de obrigatoriedade jurídica. Após o corpo do tratado e de
suas disposições de direito subjetivo, seguem-se as cláusulas finais (de natureza adjetiva) relativas à
ratificação e à troca dos seus instrumentos, à sua entrada em vigor, à possibilidade de denúncia ou
prorrogação, eventual prazo de vigência, possibilidade de adesão, de revisão etc. Depois do articulado
é ainda de regra a menção do testemunho ("em fé do que...") dos plenipotenciários relativamente ao
acordado;

d) o fecho, que especifica o local e a data da celebração do tratado, o idioma em que se encontra
redigido e o número de exemplares originais. Com a referência ao local e à data de celebração, o
instrumento está apto a receber a assinatura do representante do Estado e o selo de lacre;

e) a assinatura do chefe de Estado, do Ministro das Relações Exteriores, ou de outra autoridade que
tenha representado o Presidente da República na celebração do instrumento. Nos atos bilaterais, a
assinatura obedece ao sistema de alternância ou de inversão, que consiste em cada negociador apor
sua assinatura em primeiro lugar no exemplar que ficará em seu poder, o que evita o problema da
precedência de assinaturas de um Estado em relação ao outro, como existia antigamente em relação
aos príncipes e ao Sumo Pontífice (cujas assinaturas sempre precediam às dos demais
plenipotenciários). Para os tratados multilaterais, têm-se utilizado a aposição das assinaturas em
ordem alfabética dos nomes dos negociadores, o que poderá variar em função da língua em que se
encontra redigido o instrumento. Durante muito tempo o sistema das assinaturas em ordem
alfabética seguiu a nomenclatura francesa dos respectivos países. Não se descarta, também, a
possibilidade de sorteio relativamente à ordem das assinaturas, efetuado geralmente no início da
conferência destinada às negociações do tratado; e, finalmente,

f) o selo de lacre, em que se apõem as armas das altas partes-contratantes, selando então o
compromisso entre elas.

O texto do tratado também pode, eventualmente, conter anexos ou apêndices, dependendo da
necessidade de alguma outra explicação pós-textual, bem como de algum outro complemento que se
faça necessário. Os anexos e apêndices, contrariamente do preâmbulo, integram o tratado e os seus
dispositivos têm natureza de norma jurídica convencional.

7. Classificação dos tratados. Inúmeras classificações têm sido utilizadas ao longo do tempo para os
tratados internacionais. Já se os classificou quanto ao seu objeto, quanto ao momento histórico de sua
conclusão, quanto à sua aplicação espacial etc. A Convenção de Viena de 1969 foi cautelosa ao não se
utilizar de nenhuma classificação sistemática dos tratados, tendo se limitado a fazer algumas poucas
distinções de alcance restrito.74 Sem embargo da multiplicidade de classificações existentes - muitas
delas sem qualquer valor científico -, utilizaremos as que mais vêm ao encontro dos propósitos deste
Curso. Os tratados serão aqui classificados por dois métodos: o formal e o material. Do primeiro,
fazem parte as classificações que levam em conta o número de partes, o tipo de procedimentoutilizado
para a sua conclusão e a possibilidade de adesão. Do segundo, cuidam as classificações relativas à
natureza jurídica, execução no tempo, execução no espaço e estrutura da execução.

Além dessas classificações, não se pode deixar de mencionar a categoria dos tratados institucionais
ou constitutivos, que diferem dos demais tratados por criarem organizações internacionais, dando



vida, forma e personalidade jurídica internacional a essas instituições, concedendo-lhes o poder de
contrair direitos e assumir deveres no plano internacional, a exemplo da Carta da ONU de 1945 (e
suas agências especializadas) e da Carta da OEA de 1948.

Em suma, levando-se em conta os propósitos didáticos deste livro, pode-se apresentar as seguintes
classificações dos tratados (sendo as três primeiras, formais, e as quatro últimas, materiais):

a) Quanto ao número de partes. Em relação ao número de partes, podem os tratados ser
classificados em bilaterais (ou particulares) ou multilaterais (também chamados de coletivos, gerais ou
plurilaterais).

Bilaterais são aqueles celebrados apenas entre duas partes-contratantes ou entre vencedores e
vencidos. Podem ser celebrados entre dois Estados ou entre um Estado e uma organização
internacional ou, ainda, entre duas organizações internacionais. Nesses dois últimos casos - tratados
concluídos entre Estado e organização internacional ou entre duas organizações internacionais - não
há que se pensar em multilateralidade pelo fato de serem tais organizações compostas de
váriosEstados. A bilateralidade do ato se exprime sempre entre as suas duas partes, sendo uma delas a
organização internacional, que figura como sujeito único e indivisível à luz do direito das gentes, ainda
que dela façam parte uma multiplicidade de Estados.75 Bom exemplo desse tipo de tratado bilateral,
embora multipartite, foi o Tratado de Versalhes de 1919, entre os vencedores e o vencido na Primeira
Guerra.76

Os tratados bilaterais reinaram absolutos até o século XVII e se caracterizavam por disciplinar
quaisquer assuntos referentes à Coroa, fossem eles de interesse exclusivo do Estado ou particulares
do soberano.

O idioma utilizado para a redação dos tratados bilaterais é, normalmente, o das próprias partes. A
rigor, se os Estados não têm o mesmo idioma, adotam-se duas versões originais, cada qual escrita em
uma das línguas. Assim, um tratado bilateral entre o Brasil e a França tem o seu texto redigido em
português e em francês, valendo igualmente as duas versões. Mas é também comum adotar-se o
tratado em apenas um idioma (normalmente o inglês) cômodo a ambas as partes, no caso dos
signatários entenderem ser possível haver futuras divergências sobre a interpretação das respectivas
versões em línguas diferentes.

Multilaterais são os tratados celebrados por mais de duas partes, ou seja, entre três ou mais partes,
com base nas suas estipulações recíprocas. São normalmente abertos à participação de qualquer
Estado ou organização internacional, sem restrição, ou de considerável número de Estados ou
organizações, tendo por objeto a produção de normas gerais de Direito Internacional Público ou o
tratamento de questões de interesse comum.77 Caracterizam-se pela representação de uma
convergência de vontades comuns, com vistas a regulamentar aspectos essenciais da sociedade
internacional, bem assim uniformizar as normas internacionais. A Santa Aliança, criada em 1815 com
a finalidade de estruturar a sociedade internacional da época, foi o primeiro tratado multilateral
aberto. Atualmente, os tratados multilaterais têm servido para regulamentar questões comuns da
humanidade, como saúde pública, comunicações, proteção dos direitos humanos e do meio ambiente,
proteção da propriedade literária, artística e científica, segurança aérea, terrorismo e, inclusive, a
corrupção política. Nessa função de defesa dos interesses comuns da humanidade tais tratados, para
falar como Paul Reuter, correspondem menos à figura de uma justaposição de compromissos estatais
sobre interesses divergentes que a de uma combinação simétrica de esforços para alcançar um
objetivo idêntico.78

Críticas foram feitas à utilização do prefixo multi aos tratados que têm como número de partes
apenas três, quatro ou cinco Estados, por se entender que o referido termo daria a ideia de um
número excessivamente maior de contratantes. Não obstante algumas vozes que pretendiam
substituir a expressão multilaterais por plurilaterais, a verdade é que a mesma já se encontra
consagrada pela prática internacional, tendo sido mantida até os dias atuais, sem qualquer alteração.
De qualquer forma, como lembra Rezek, é sempre possível optar pela utilização da antiga e melhor
expressão tratados coletivos para a designação dos tratados multilaterais.79

Atualmente, duas novas modalidades de tratados multilaterais passaram a ter destaque na arena
internacional, demandando breve análise. A primeira delas, ainda não positivada em norma escrita



de Direito Internacional, cuida do chamado de umbrella treaty (tratado guarda-chuva), que é um
tratado amplo que não se prende em regular completamente determinada questão jurídica, mas
apenas instituir as grandes linhas mestras da matéria que lhe deu origem, demandando
complementação por meio de outros tratados internacionais concluídos sob a sua sombra. Por
exemplo, sob a sombra do Tratado da Antártica, concluído em Washington, em 1º de dezembro de
1959, foram concluídas duas convenções internacionais (uma sobre a proteção das focas antárticas,
assinada em Londres em 1972, e outra sobre a conservação dos recursos vivos marinhos antárticos,
assinada em Camberra em 1980) e um protocolo relativo à proteção do meio ambiente (adotado em
Madri, em 1991), que formam o chamado "sistema da Antártica". A integração desses instrumentos em
um tal sistema de normas, forma um conjunto regulador das atividades relativas à Antártica, com
base nas diretrizes normativas do seu umbrella treaty.

Uma segunda modalidade de tratado multilateral moderno, que já encontra positivação em textos
normativos internacionais, cuida do que se denomina tratado quadro ou convenção-quadro, expressão
nascida com a adoção da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada em
Nova York, em 9 de maio de 1992. A terminologia quadro, em língua portuguesa, pode causar
confusão, tendo em vista não ter sido respeitada a tradução correta das línguas oficiais em que a
convenção foi adotada. Em língua inglesa, a Convenção foi chamada de United Nations Framework
Convention on Climate Change; em francês, o título é Convention-Cadre des Nations Unies sur la
Changement Climatique; e em espanhol, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Modificaciones del Clima. As expressões framework (em inglês), cadre (em francês) e marco (em
espanhol) têm a conotação de moldura (e não de quadro, como em língua portuguesa; se assim fosse,
seriam chamadas de picture, tableau e cuadro naquelas línguas, respectivamente). Portanto, esse tipo
de "convenção -quadro" (que deve ser entendida, corretamente, como "convenção-moldura")
estabelece (emoldura) as grandes bases jurídicas do acordo, bem como os direitos e deveres das
partes, deixando para um momento posterior sua regulamentação pormenorizada, o que é feito por
meio de anexos e apêndices. Esse novo tipo de expediente internacional tem reflexos, inclusive, na
questão das emendas aos tratados multilaterais, eis que os anexos e apêndices do acordo podem ser
muito mais facilmente modificados e adaptados às novas circunstâncias da vida internacional, sem
que para isso seja necessário recorrer às emendas, o que demanda um procedimento bem mais
moroso e, às vezes, não muito prático.80

b) Quanto ao tipo de procedimento utilizado para a sua conclusão. Nessa classificação importa saber
se para a conclusão do acordo internacional é preciso duasfases de expressão do consentimento, quais
sejam, a assinatura e a ratificação (nesse caso, está-se diante dos tratados bifásicos), ou se basta apenas
uma só fase para que o consentimento definitivo do Estado se exprima, criando, desde já, condições
para a vigência e validade do pactuado (seriam esses os tratados unifásicos). Assim, classificam-se os
tratados internacionais, no que diz respeito ao procedimento utilizado para a sua conclusão, em
stricto sensu (bifásicos) e em forma simplificada (unifásicos).

Os tratados em sentido estrito (stricto sensu) são aqueles em que se nota, para a sua conclusão, um
procedimento complexo composto de duas fases internacionalmente distintas: a primeira, que se
inicia com as negociações e culmina com a assinatura; e a segunda, que vai da assinatura à
ratificação. Além desses dois momentos internacionalmente distintos, outros existem e que dizem
respeito ao Direito interno dos Estados participantes do acordo, como a aprovação pelo Legislativo e a
promulgação interna do tratado ratificado. Ou seja, das quatro fases pelas quais passam os tratados
até alcançarem a sua conclusão definitiva (assinatura, aprovação parlamentar, ratificação e
promulgação), duas são fases internacionais (assinatura e ratificação). Daí serem os tratados em
sentido estrito denominados de bifásicos.

Por seu turno, os tratados em forma simplificada são aqueles em que, para a sua conclusão, existe
apenas uma única fase, consistente na assinatura do acordo, momento em que as partes já apõem o
seu consentimento definitivo em obrigar-se pelo pactuado. Daí serem também chamados de acordos
de procedimento abreviado (ou breve). Prescindem, em sua generalidade, de ratificação e,
consequentemente, da intervenção formal do Parlamento. Muitos deles, pela sua simplicidade, sequer
contam com a participação direta do chefe de Estado, ficando a cargo de funcionários do governo ou,
mais frequentemente, do Ministro das Relações Exteriores.81

Os tratados em forma simplificada são geralmente bilaterais. Sua conclusão dá-se, na maioria das



vezes, por meio de troca de notas, troca de correspondências, notas reversais, protocolos ou
declarações conjuntas. A lavratura é feita em instrumento único, sem muitas formalidades ou
delongas. Como exemplos de acordos em forma simplificada podem ser citados o Acordo para a
Aprovação de um Convênio Especial entre a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e o Centro
de Pesquisas Nucleares de Jülich Ltda., de 23 de abril de 1971, concluído por troca de notas em
Brasília, e o Acordo para a Aprovação de um Adendo ao mesmo, de 03 outubro de 1973; tais acordos
são decorrência do Acordo Geral de Cooperação nos Setores de Pesquisa Científica e de
Desenvolvimento Tecnológico, de 09 de junho de 1969, anteriormente aprovado pelo Decreto-lei nº
681, de 15 de julho de 1969 e promulgado pelo Decreto nº 65.160, de 15 de setembro do mesmo ano.82

Os acordos em forma simplificada advêm da prática norte-americana em não submeter
determinados atos internacionais ao crivo do Senado (sistema do fast track), levando-se em
consideração a morosidade das câmaras legislativas e a crescente intensificação das relações
internacionais, que demanda resposta rápida na solução de problemas de interesse imediato que não
podem depender de um referendo que pode vir a destempo, o que implicaria entrave às relações
exteriores. Como já se falou, nos Estados Unidos, a expressão "agreement" conota aqueles acordos que
prescindem de aprovação pelo Senado, enquanto "treaty" designa os tratados cuja aprovação pelo
Senado é imprescindível. Em 1937, a Suprema Corte americana, no caso "United States Vs. Belmont",
afirmou a obrigatoriedade desses acordos semelhante à dos tratados aprovados pelo Senado. A
prática reiterada de tais acordos tem levado alguns autores a sequer contestar sua
constitucionalidade.83 A intervenção do Parlamento, para o Poder Executivo, principalmente nos
Estados Unidos, tem representado um freio à sua atuação internacional, tornando-se mais um fator de
morosidade a entravar as relações internacionais.84

Pode-se considerar como fenômenos que impulsionaram o crescimento dos acordos em forma
simplificada, como anota Guido Soares, o aperfeiçoamento das telecomunicações e a instituição de
organismos internacionais com representação estatal permanente (diplomacia parlamentar), bem
assim a reiterada prática de contatos diretos entre chefes de Estado (diplomacia de cúpula) revelada
pelos progressos nos meios de transporte, que tornaram obsoletos os princípios de entrada em
vigência dos tratados internacionais.85

Na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, os acordos internacionais concluídos
somente pela assinatura foram regulamentados pelo art. 12, enquanto que os celebrados por meio de
troca de instrumentos o foram pelo artigo subsequente (art. 13), que dispõe que o consentimento dos
Estados em obrigarem-se por um tratado, constituído por instrumentos trocados entre eles, manifesta-
se por essa troca: a) quando os instrumentos estabeleçam que a troca produzirá esse efeito; ou b)
quando fique estabelecido, por outra forma, que esses Estados acordaram em que a troca dos
instrumentos produziria esse efeito.86

Sem embargo da reação de grande parte da doutrina contra a prática de se concluir acordos sem o
referendo do Poder Legislativo, o fato é que as inúmeras críticas a ela lançadas não surtiram efeito e a
mesma sedimentou-se no cenário internacional, sendo aceita e utilizada por grande número de
Estados na atualidade. No Brasil, desde os primórdios da República tal prática vem sendo observada
pelo Executivo, sem modificar sua orientação. O Itamaraty também mantém o entendimento de que o
Brasil pode ser parte em acordos internacionais que prescindam da aprovação individualizada do
Congresso Nacional.87

Como se vê, a falta de solenidade nem sempre é critério válido para determinar a natureza dos
acordos em forma simplificada. Tais acordos podem estar sujeitos até mesmo à ratificação, podendo
existir, ao revés, tratados em devida forma que entram em vigor somente pela assinatura, disso
decorrendo a dificuldade de caracterização desses chamados acordos em forma simplificada. Quer
nos parecer que tais acordos, além de não estarem sujeitos à ratificação, também são concluídos por
um órgão investido do treaty-making power, mas por procedimento não previsto expressamente pelo
texto constitucional ou, ainda, com abandono das regras constitucionais sobre competência dos
poderes constituídos para a celebração de tratados.

c) Quanto à possibilidade de adesão. No que toca à possibilidade dos tratados admitirem posterior
adesão de outros Estados (ou organizações internacionais), há os tratados abertos e os fechados. Os
primeiros (tratados abertos) são os que dão aos outros Estados que não participaram das suas



negociações preliminares (ou não o ratificaram ou, se ratificaram, o denunciaram e posteriormente
arrependeram-se etc.) a possibilidade de a eles aderir. A Declaração de Paris de 1856 foi o primeiro
tratado multilateral nesse sentido. Ao revés, serão fechados aqueles tratados que proíbem a posterior
adesão de outros Estados (ou organizações) que deles não são partes originárias, a menos que um
novo acordo seja concluído entre tais partes e aquela aspirante à aquisição da qualidade de
membro.88

Os tratados abertos, por sua vez, podem ser de adesão limitada ou ilimitada. No primeiro caso, a
adesão posterior ao tratado é permitida somente a um grupo restrito de Estados, normalmente
levando-se em conta contextos regionais ou geográficos. É o caso, por exemplo, do Tratado de
Assunção, criador do Mercosul, que permitiu a sua adesão tão somente àqueles países integrantes da
ALADI (art. 20); e também da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985,
cujo art. 20 estabelece que a Convenção "ficará aberta à adesão de qualquer outro Estado Americano".
Os tratados abertos de adesão ilimitada, por seu turno, permitem a adesão posterior irrestrita de
qualquer Estado. São tratados de adesão ilimitada, entre outros, a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, que estabeleceu estar "aberta à adesão
de todos os Estados" (art. 25, nº 4); e também a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984 (art. 26); a Convenção sobre os Direitos da Criança,
de 1989 (art. 48); a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher - "Convenção de Belém do Pará", de 1994 (art. 17), dentre outros.

Os tratados internacionais abertos, sejam eles de adesão limitada ou ilimitada, podem ainda ser
condicionados ou incondicionados. No primeiro caso, o tratado aberto (seja ele limitado ou ilimitado,
repita-se) impõe ao novo Estado que dele pretende tornar-se parte alguma condição de ingresso. É o
caso, por exemplo, da Carta das Nações Unidas, aberta tão somente, nos termos de seu art. 4º, § 1º, aos
Estados "amantes da paz que aceitarem as obrigações, contidas na presente Carta e que, a juízo da
Organização, estiverem aptos e dispostos a cumprir tais obrigações". Incondicionados, por sua vez,
são aqueles tratados abertos (limitados ou ilimitados) que nenhuma condição estabelecem para o
ingresso posterior de outros Estados, como é o caso da maioria dos tratados internacionais de
proteção dos direitos humanos.

d) Quanto à natureza jurídica. Conforme a sua natureza jurídica, ou seja, quanto ao seu objeto,
classificam-se os tratados em tratados-lei (também chamados de tratados normativos) e tratados-
contrato.89

Os tratados-lei ou tratados-normativos (law-making treaties, em inglês) são geralmente celebrados
por grande número de Estados e têm por objetivo fixar normas gerais e abstratas de Direito
Internacional Público, objetivamente válidas para as partes-contratantes, podendo, por isso, ser
comparados a verdadeiras leis (porquanto suas normas são gerais e abstratas).90 Neles, dá-se a criação
de uma regra objetiva de Direito Internacional, pela vontade conforme (paralela) das partes, de
aplicação geral aos casos pelo acordo estipulados, não havendo uma exata correspondência entre as
prestações exigíveis e devidas. Ou seja, tais tratados impõem às partes uma obrigação de conteúdo
idêntico, fruto do acordo de vontades concordantes dos Estados, sendo, por tal motivo, considerados
"o elemento medular da teoria do direito dos tratados".91 Dessa forma, as partes assumem o
compromisso de cumprir todo o acordado, de forma simultânea, o fazendo em homenagem à norma
pacta sunt servanda. Tais tratados dirigem-se, pois, a uma finalidade comum dos copactuantes, a ser
alcançada pela igual conduta de todas as partes. É dizer, a vontade das partes nos tratados-lei é
convergente, com conteúdo idêntico, voltada para determinada finalidade comum.

Tais tratados não são obrigatórios senão para os Estados que os celebraram. São, via de regra,
tratados multilaterais, com possibilidade de ingresso de outros Estados que não participaram do seu
processo de conclusão (possuem cláusula de adesão, ainda que muitas vezes na modalidade limitada).
Em verdade, é nesse tipo de tratado que se codifica o Direito Internacional Público, pertencendo a
essa classe de atos internacionais as grandes convenções coletivas como as da Haia e de Genebra
sobre o direito da guerra, a própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, bem como todos
os demais tratados internacionais cujo intuito seja estabelecer regras jurídicas uniformes de conduta.
Ex.: o tratado que criou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo - OPEP, no qual todos os
países signatários colimavam o mesmo fim, qual seja, controlar o comércio internacional de petróleo.



Em virtude de sua natureza normativa, criadora de regras de Direito Internacional geral, alguns
autores chegam mesmo a afirmar que só os tratados-lei constituem fonte formal do Direito
Internacional Público, posto serem a forma mais evoluída de determinação das normas jurídicas
internacionais.

Nos tratados-contrato, ao revés, as vontades das partes são divergentes, não surgindo, assim, a
criação de uma regra geral e abstrata de Direito Internacional Público, mas a estipulação recíproca e
concreta das respectivas prestações e contraprestações individuais com fim comum (ou seja, atinente
aos interesses particulares de dois ou mais Estados).92 Assemelham-se, pois, aos contratos do Direito
interno. Cada uma das partes, aqui, tem em mira justamente aquilo que de bom pode lhe dar a outra.
Consubstanciam-se, assim, na realização de uma operação jurídica concreta, um verdadeiro contrato
internacional em aparência, que se exaure com o cumprimento da respectiva obrigação. Têm eles por
finalidade regular interesses específicos e de maneira concreta. Resultam de concessões mútuas dos
Estados, de troca de vontades com fins diversos e têm a aparência de contratos. A diferença entre tais
obrigações contratuais e aquelas de Direito interno residem tão somente no fato de que, nas
primeiras, os contratantes são Estados soberanos ou organizações internacionais. São, por isso, do
ponto de vista formal, acordos normalmente bilaterais; do ponto de vista material, apresentam efeitos
essencialmente subjetivos (que variam de acordo com a vontade dos Estados-contratantes) ou com
poucos intervenientes, dada a dificuldade de conciliação entre interesses distintos de muitos
Estados.93

Os tratados-contrato subdividem-se em executados e executórios. Os primeiros correspondem
àqueles já estudados tratados transitórios, os quais são executados imediatamente e criam situação
jurídica estática. Os segundos correspondem aos também já estudados chamados de permanentes,
assim considerados os que demandam atos executórios regulares e que se prolongam no tempo.94 São
exemplos de tratados-contrato dessa última categoria os tratados de comércio, os de cooperação
científica, os de transferência de tecnologia ou de material militar sob condição de determinadas
ações militares, os que instituem mecanismos de compensações no balanço de pagamentos etc.95

Os tribunais devem ter cuidado ao julgar questões envolvendo os tratados-contrato, especialmente
para que não confundam tais instrumentos (que são tratados internacionais, apenas levando o nome
de tratados-contrato por questão didática) com os contratos típicos do Direito interno ou com os
contratos internacionais, eis que a decisão, evidentemente, pode restar completamente incorreta,
prejudicando a parte que tem no tratado a garantia do seu direito. Uma confusão dessa ordem foi feita
pela Suprema Corte dos Estados Unidos no julgamento relativo à causa "BG Group plc vs. República
Argentina", de 5 de março de 2014, quando comparou (e julgou com base nessa comparação!) um
tratado bilateral de investimentos entre o Reino Unido e a Argentina com um contrato típico do
Direito interno,96 o que mereceu corretas críticas, ainda que parciais, do voto dissidente do Juiz
Roberts (acompanhado pelo Juiz Kennedy).97

Não se confundem os tratados-contrato com os chamados contratos administrativos internacionais
(State contracts/contrats d'État), regidos pelo Direito interno de uma das partes e celebrados pelo
Estado com particulares, fixando normas individuais e concretas a serem respeitadas pelas partes,
reciprocamente. A diferença está em que os tratados-contrato são regidos pelo Direito Internacional
Público e celebrados pelo Estado com outros sujeitos do direito das gentes, ao passo que os contratos
administrativos internacionais (que não são tratados) são regidos pelo Direito interno de uma das
partes (ou de um Estado escolhido de comum acordo pelas partes) e são celebrados por um Estado
tendo no outro polo da relação contratual um particular (pessoa física ou jurídica). Contudo, como
anota Guido Soares, mesmo a interveniência de um particular (v.g., uma pessoa privada estrangeira)
em uma relação contratual com um Estado, ou a fortiori entre Estados, não afasta por completo a
necessidade da invocação virtual das normas do Direito Internacional Público, "exatamente porque
uma das partes é um Estado, conforme precedentes fixados em arbitragens internacionais ou da
elaboração de normas que não se despregam totalmente daquelas".98 Tais acordos são utilizáveis, por
exemplo, em caso de venda de mercadorias, de armamentos ou empréstimo de propriedades, quando
terceiros não submetidos às regras do Direito Internacional Público estão intimamente ligados com a
transação; podem servir também para a contratação de prestação de serviços (estudos, assistência
técnica, financeira etc.), obras públicas (construção de pontes e portos, aeroportos, estradas etc.),
exploração de recursos naturais (v.g., petróleo), gestão de serviço público (contratos de concessão ou
exploração) etc.99 Não têm eles uma denominação uniforme, podendo ser chamados de contratos



internacionais, acordos econômicos de desenvolvimento, State contracts, contratos com o Estado,
acordos de financiamento, acordos de investimento etc.100

Muitos autores apresentam objeções a essa classificação da natureza jurídica dos acordos
internacionais, que ora nos ocupa, sob a alegação de que todo tratado, por mais contratual que seja,
tem sempre elementos normativos.101 De fato, mesmo nos tratados contrato existem vários elementos
normatizadores, a exemplo das suas cláusulas finais sobre ratificação, entrada em vigor ou
possibilidade de denúncia; ou ainda uma cláusula de nação mais favorecida ou algum dispositivo de
salvaguarda etc.102 Outros internacionalistas ainda entendem que essa classificação deve ser
abandonada, não somente pela razão acima apontada, como também porque ela não tem "alcance
jurídico", uma vez que inexiste no Direito Internacional Público hierarquia entre os tratados-lei e os
tratados-contrato. Em verdade, todo e qualquer tratado internacional prevalece sobre a lei interna e
não pode por esta ser revogado, sob pena de responsabilização do Estado no âmbito internacional. No
direito convencional positivo, tanto os tratados-lei como os tratados-contrato têm o mesmo valor
jurídico, sem diferença hierárquica entre eles.

e) Quanto à execução no tempo. Quanto à sua execução no tempo os tratados internacionais podem
ser classificados em transitórios e permanentes.103

Transitórios são aqueles tratados que, embora criem situações que perdurem no tempo, têm sua
execução exaurida de forma instantânea e imediata, muitas vezes pela simples publicidade do ato ali
concluído. Trata-se de acordos concluídos de um só golpe, em ato único, não havendo neles cláusula
de execução posterior e sucessiva.104 São também chamados de tratados dispositivos, reais, territoriais
ou executados, todos criadores de situações jurídicas estáticas (objetivas e definitivas), a exemplo dos
tratados que dispõem sobre venda ou cessão de territórios,105 que estabelecem fronteiras ou limites
entre Estados, ou ainda, que transmitem de forma definitiva determinados bens. Apesar de as
relações jurídicas por eles criadas permanecerem no tempo, a execução desses acordos dá-se de
forma quase imediata, não se protraindo no tempo e no dia a dia dos Estados-partes.

Permanentes, por sua vez, são os tratados cuja execução se prolonga por tempo indeterminado,
incluindo-se nessa categoria os tratados de comércio, de aliança, de extradição, de cooperação
científica e tecnológica, de arbitragem, os de proteção dos direitos humanos etc. São compromissos
internacionais cuja execução não se consuma num exato momento, mas, ao contrário, se protrai no
tempo enquanto estiverem em vigor, podendo ter vigência longa ou mesmo curta. Mas frise-se que é
sempre possível encontrar combinadas as duas características (transitoriedade e permanência) num
mesmo tratado, a exemplo daquele "que traça a linha limítrofe entre dois Estados e ao mesmo tempo
institui comissão mista para preservar os recursos naturais da zona de fronteira".106

Essa classificação, como se vê, diz respeito à execução dos tratados no tempo e não aos seus efeitos.
Tais efeitos, ainda que possam perdurar no tempo, por prazo indeterminado, como nos casos de
tratados de cessão de territórios ou de demarcação de fronteiras, não tiram do instrumento o seu
caráter de transitoriedade, pelo fato de sua execução ser consumada no instante exato de sua
conclusão.

f) Quanto à execução no espaço. Há tratados concluídos para valer sobre todo o território do Estado,
e aqueles celebrados no intento de valer sobre apenas parte desse território. A Convenção de Viena de
1969 disciplina o tema no seu art. 29, que dispõe que "salvo se uma intenção diferente resulte do
tratado, ou seja de outro modo estabelecida, um tratado obriga cada uma das partes em relação a todo
o seu território". Essa intenção diferente referida pelo texto - explica Rezek - "esteve consubstanciada,
inúmeras vezes, na chamada 'cláusula colonial', com que potências do hemisfério norte deixaram
expressa a inaplicabilidade, aos seus territórios de ultramar, de tratados geralmente afetos ao
progresso social, a benefícios de ordem econômica, à garantia de direitos individuais".107

Não tem sido frequente, na atualidade, a conclusão de tratados que não sejam concluídos para
valer, efetivamente, sobre a totalidade territorial de um Estado.

g) Quanto à estrutura da execução. Nessa classificação - que compreende apenas os tratados
multilaterais - os tratados classificam-se em mutalizáveis e nãomutalizáveis.108

Tratados mutalizáveis são aqueles tratados multilaterais cujo descumprimento por alguma ou



algumas das partes entre si não tem o condão de comprometer a execução do acordo como um todo.
Nesse caso, a inexecução do tratado por algumas das partes não impede que o mesmo continue sendo
aplicado em relação às demais que o estão executando fielmente. Um bom exemplo é o caso do GATT.
Ainda que, por exemplo, Brasil e Itália deixassem de cumprir o acordo entre si, pelo motivo que seja,
nada impediria que o acordo continuasse a ser regularmente aplicado em relação aos outros Estados-
partes. Ou seja, o tratado continua plenamente eficaz e pode ser executado normalmente pelos
demais cocontratantes.

Tratados não mutalizáveis, por sua vez, são aqueles tratados multilaterais que não concebem
divisão em sua execução, de sorte que se alguma ou algumas das partes, pelo motivo que seja, não
puder cumprir o pactuado, umas em relação às outras, todas as demais sofreriam com a sua violação,
não havendo como deixar de aplicar o tratado somente às partes que o violaram. Tem-se como
exemplo de tratado não mutalizável o Tratado da Antártica.

8. Processo de formação dos tratados. Depois de estudados o conceito, a terminologia, a estrutura e
a classificação dos tratados, mister compreender a processualística (ou seja, o iter procedimental) de
sua celebração.109 O estudo da processualística de celebração de tratados tem início com a análise do
seu processo de formação, conclusão e entrada em vigor no âmbito internacional, de acordo com a
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. Trata-se de estudar os tratados sob o ponto
de vista formal, examinando-se detalhadamente todas as fases de sua celebração e as implicações que
tais fases têm na ordem jurídica interna dos Estados-partes. Não importa aqui perquirir qual o
conteúdo (ou matéria) que versa o acordo, mas sim o procedimento pelo qual passa o instrumento
celebrado, desde a sua conclusão até a sua entrada em vigor. O problema relativo à matéria (ou
conteúdo) de que versa o acordo leva à inconstitucionalidadeintrínseca do tratado, sendo a sua solução
problema do Direito Constitucional de cada Estado (cabendo frisar, porém, que nos termos do art. 27
da Convenção de Viena de 1969 sempre há de prevalecer a norma internacional sobre a interna); a
questão relativa à forma (ou processualística) pode, por sua vez, levar à
inconstitucionalidadeextrínseca do acordo - e é problema do Direito Internacional Público - com várias
consequências práticas, como a questão da habilitação para a celebração de tratados e eventual
responsabilidade do Presidente da República por ter ratificado o acordo sem a anuência do Congresso
Nacional, como se verá no momento oportuno.

Pois bem, a primeira ideia a fixar-se é a de que os tratados e convenções internacionais são atos
solenes, cuja conclusão requer a observância de uma série de formalidades rigorosamente distintas e
sucessivas. Eles somente se completam após a realização de sucessivos atos jurídicos que vão se
encadeando e se entrelaçando desde a sua celebração até a sua entrada em vigor. São genericamente
quatro as fases pelas quais têm de passar os tratados solenes até sua conclusão: a) a da formação do
texto (negociações, adoção, autenticação) e assinatura; b) a da aprovação parlamentar (referendum)
por parte de cada Estado interessado em se tornar parte no tratado; c) a da ratificação ou adesão do
texto convencional, concluída com a troca ou depósito dos instrumentos que a consubstanciam; e d) a
da promulgação e publicação do texto convencional na imprensa oficial do Estado. Essa última fase é
apenas complementar às demais e visa dar aplicabilidade interna ao compromisso
internacionalmente firmado; sua ausência não exime, em absoluto, o Estado de responder pelos
termos do tratado já ratificado e em vigor.

Frise-se que a Convenção de Viena de 1969 não se ocupou das chamadas fasesinternas de
celebração de tratados, é dizer, se o texto convencional respeitou as regras constitucionais sobre
competência para concluir tratados, a menos que nesse iter de celebração tenha sido desrespeitada
disposição de Direito interno de fundamentalimportância sobre competência para concluir tratados,
hipótese constante do art. 46, § 1º, da Convenção, que será estudado com detalhes mais adiante.

Inserindo-se as medidas complementares da promulgação e publicação dos atos internacionais no
seu iter procedimental de celebração, tem-se que as fases de conclusão dos tratados (divididas em
internacionais e internas) são, grossomodo, as seguintes:



A conjugação das fases internacionais com as fases internas de celebração de atos internacionais
faz nascer um procedimento complexo dos poderes da União, em que se agregam as vontades do
Poder Executivo (quadros 1, 3 e 4) e do Poder Legislativo (quadro 2) para a perfeita formalização do
acordo, o que dá um viés seguramente mais democrático ao processo de celebração de tratados. Trata-
se de tendência característica dos textos constitucionais contemporâneos, em que a participação
desses dois órgãos federais é indispensável para formar a vontade da nação em relação ao que foi
acordado internacionalmente.

Quando regularmente concluídos, os tratados ingressam no ordenamento jurídico interno com
vida própria e com sua roupagem original de tratados, e nessa qualidade revogam a legislação
anterior incompatível, tal como faria uma lei superveniente.110 E além de revogarem a legislação
interna incompatível, tal como faria a norma posterior relativamente à anterior, devem também os
tratados ser observados pelas demais leis que lhe sobrevenham. Mas frise-se que os tratados
incorporados ao direito nacional não são leis (como se costuma geralmente dizer) e a estas não podem
ser equiparados; são atos internacionais aplicados internamente como se fossem leis. A roupagem
própria de tratados que têm os atos internacionais não se desfaz com a sua aplicação interna, que é
em tudo semelhante à aplicação das leis nacionais. Com a promulgação do texto convencional, os
instrumentos internacionais comuns ratificados pelo Estado brasileiro passam a ter força de norma
interna, com hierarquia superior à lei, pelo simples motivo de não poderem ser revogados por lei
posterior (eles são imunes a qualquer normatividade futura), como estão a demonstrar a legislação
brasileira (cite-se, v.g., o art. 98 do Código Tributário Nacional, que estudaremos na Seção V deste
Capítulo) e a prática internacional contemporânea. Os tratados internacionais de proteção dos
direitos humanos, que consideramos tratados especiais, por sua vez, ingressam no nosso ordenamento
jurídico com índole e nível de normas constitucionais, em virtude da regra insculpida no art. 5º, § 2º,
da Constituição de 1988, como veremos em momento próprio deste livro (v. Parte IV, Capítulo I, Seção
I, item nº 8).

Há certas condições ou elementos essenciais para que um tratado seja considerado válido. Assim,
requer-se que os contratantes (Estados ou organizações internacionais) tenham (1) capacidade para
tal; que os seus agentes signatários estejam (2) legalmentehabilitados (por meio de carta de plenos-
poderes, assinada pelo Chefe do Executivo e referendada pelo Ministro das Relações Exteriores); que
haja (3) mútuo consentimento (que se revela no livre e inequívoco direito de opção do Estado,
manifestado em documentação expressa); e que o seu objeto seja (4) lícito e materialmente possível
(porque a promessa de uma prestação ilícita, amoral ou fisicamente irrealizável é incapaz de formar
um vínculo jurídico válido).111 Os autores, em geral, concordam que faltando uma ou algumas dessas
condições o tratado se torna inválido, podendo assim ser declarado pelos tribunais internacionais
competentes (em especial, no âmbito da ONU, a CIJ).

Segundo a Convenção de 1969, todos os Estados têm capacidade para concluir tratados (art. 6º).
Devem eles, porém, na realização de negociações junto ao governo de país estrangeiro, atuar por meio
de seus representantes, devidamente habilitados a praticar atos internacionais em seu nome
(plenipotenciários - detentores dos plenospoderes),112 à exceção daquelas pessoas que, em virtude do
cargo que ocupam no Estado e a depender do caso, estão dispensadas de qualquer autorização (v.
infra). O citado art. 6º da Convenção de Viena - explica Reuter - não estabelece uma norma, mas
apenas descreve um dos atributos essenciais da qualidade de Estado, que é a capacidade para celebrar
tratados. Mesmo não sendo os Estados os únicos sujeitos do Direito Internacional Público, são eles os
sujeitos originários do direito das gentes, desfrutando então de uma personalidade jurídica plena,



cuja manifestação essencial no Direito Internacional é a capacidade para celebrar tratados.113 Por
isso, nenhum domínio de regulamentação ou matéria lhe estão, a priori, vedados; quando muito pode
surgir o problema de alguns Estados negarem a uma entidade a qualidade de Estado.114 Também as
organizações internacionais, como se sabe, têm capacidade para celebrar tratados, mas dispõem de
regras próprias para tanto, como veremos no momento próprio (v. Seção II, item nº 4, infra).

A determinação da autoridade competente para negociar depende do Direito Constitucional de
cada Estado, sendo essa mesma autoridade (designada pela Constituição) a competente para delegar
essa competência negocial a outrem (aos plenipotenciários).115

Os chefes de Estado (ou de Governo, dependendo do sistema adotado em cada país) têm, em razão
do cargo que exercem, competência originária (ou de primeirograu) para a celebração de tratados. No
plano do Direito interno cabe às Constituições, no quadro da repartição geral de competências,
designá-los como os responsáveis primários para a celebração de tratados em nome do Estado. Os
Ministros das Relações Exteriores (ou dos negócios estrangeiros, como denominados em alguns
Estados, ou ainda os Foreign Secretary ou Secretary ofState) têm, por sua vez, competência derivada
(ou secundária) para a celebração de tratados, com os mesmos poderes dos chefes de Estado ou de
Governo, uma vez investidos em seus respectivos cargos; são plenipotenciários ou mandatários que,
em virtude de suas funções e adepender do caso, estão dispensados de apresentar - e ninguém os pode
reclamar - a "carta de plenos poderes" (litera fidei).116 A Convenção de Viena de 1969 estabelece três
regras sobre o tema, assim dispondo: a) os chefes de Estado, os chefes de Governo e os Ministros de
Relações Exteriores estão dispensados da apresentação dos plenos poderes para todos os atos relativos
à conclusão de um tratado; b) os Chefes de Missão Diplomática (os embaixadores ou os encarregados
de negócios) estão dispensados da apresentação dos plenos poderes apenas para a adoção do texto de
um tratado (subentendendo-se também as negociações anteriores) entre o Estado acreditante e o
Estado junto ao qual estão acreditados; e c) os representantes acreditados pelos Estados perante uma
conferência ou organização internacional ou em um de seus órgãos, para a adoção do texto de um
tratado em tal conferência, organização ou órgão (art. 7º, § 2º).117 No tópico nº 9, item b, infra,
criticaremos essa disposição da Convenção de Viena. Por ora, basta dizer que, em princípio, para
outros plenipotenciários que não esses referidos e para o exercício de outros atos que não os ali
previstos, a carta de plenos poderes, expedida pela autoridade competente do Estado, deve ser
exigida. Em caso de a representação do Estado dar-se por uma delegação ou por um grupo de pessoas,
é importante frisar que só será detentor dos plenos poderes o chefe da delegação ou comissão,
incumbindo somente a ele, e a mais ninguém, a prática de atos que manifestem a vontade do Estado
que representa, no cenário internacional.

O Presidente da República, na prática brasileira atual, quando expede uma carta de plenos poderes
já faz saber ao governo estrangeiro ou à organização internacional sede da celebração do tratado, que
aquele seu plenipotenciário, que ali está na condição de representante do governo brasileiro, terá
plenos poderes para adotar e assinar o tratado internacional em questão, condicionada a sua validade
ao posterior referendum do Congresso Nacional e à ratificação do próprio Presidente da República.

A teoria dos plenos poderes, influenciada pelo Corpus Juris Civilis, desenvolveu-se no período
renascentista e consistia em uma procuração dada pelo Chefe do Estado ao seu representante, fixando
a extensão dos poderes a ele atribuídos.118 Nasceu em virtude da intensificação das relações
internacionais e, em consequência, da impossibilidade dos chefes de Estado estarem ao mesmo tempo
em vários lugares, a fim de negociar mais de um tratado. Depois do século XIX, a carta de plenos
poderes passou a ser um instrumento mais de comunicação entre o plenipotenciário e o seu governo
do que propriamente de validade do ato internacional. Por isso é que, nos dias atuais, uma vez
ultrapassada a era dos monarcas absolutos e das comunicações lentas, a carta de plenos poderes
perdeu consideravelmente sua importância prática.119 Atualmente se entende que, pela rapidez das
comunicações entre o governo e o seu plenipotenciário, é praticamente impossível a existências de
fraudes relativamente à representação do Estado no exterior.120 Ademais, a simples assinatura do
acordo, salvo a exceção do art. 12 da Convenção de Viena de 1969, não tem o condão de gerar um
vínculo jurídico válido a obrigar (definitivamente) o Estado no cenário internacional, o que somente
ocorrerá com a posterior ratificação do respectivo tratado. Esse é outro motivo que fez com que o
instituto dos plenos poderes perdesse a sua importância na atualidade. Mas apesar disso, e não
obstante a sociedade internacional encontrar-se hoje num contexto totalmente transformado, o
instituto dos plenos poderes ainda continua a existir enquanto "símbolo" da soberania.121



No caso brasileiro, a competência do Chefe do Executivo para celebrar tratados é privativa, o que
permite haja delegação, por sinal, muito comum na processualística dos atos internacionais, uma vez
que o Presidente da República tem outras funções a cumprir além da de celebrar tratados.
Atualmente, é cada vez mais raro ver um chefe de Estado participar pessoalmente das negociações de
um tratado, e isto por várias razões (internas e internacionais), tanto de ordem política como
prática.122 Daí dizer a Constituição brasileira de 1988 competir privativamente ao Presidente da
República "manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos"
(art. 84, inc. VII), bem assim "celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo
do Congresso Nacional" (art. 84, inc. VIII).123 Essa competência é normalmente delegada ao Ministro
das Relações Exteriores, que exerce a função de auxiliar do Presidente da República na condução dos
negócios internacionais e da política exterior do Brasil. Tal competência pode também ser delegada
aos Agentes Diplomáticos acreditados em país estrangeiro (quando o acordo é concluído no Estado
estrangeiro onde tais agentes se encontram) ou aos Chefes de Missão Diplomática. Esses últimos,
quando de caráter permanente, têm sua designação aprovada previamente pelo Senado Federal, que
os sabatina em sessão secreta (CF, art. 52, inc. IV). É raríssima a hipótese de o Chefe de Missão
Diplomática não ser funcionário da ativa do governo, tal como ocorrera com o culto Professor
Haroldo Valladão, antigo Consultor Jurídico do Itamaraty e Procurador-Geral da República, que foi por
várias ocasiões, na só qualidade de professor universitário e advogado, chefe de missões diplomáticas
a convite do governo brasileiro.124 Todo funcionário de carreira, entretanto, acreditado ou
credenciado pelo país estrangeiro, pode ser agente plenipotenciário e ter representatividade para
celebrar tratados. A razão da permissibilidade constitucional de delegação da competência
presidencial para celebrar tratados é bem explicada por Basdevant, para quem "a participação direta
dos chefes de Estado na negociação e na assinatura dá por vezes a esta um caráter definitivo, que se
considera, ordinariamente, mais oportuno evitar".125

Em verdade, não obstante a fórmula literal de certos textos constitucionais, a exemplo do
brasileiro, no sentido de fazer caber ao Presidente da República "celebrar tratados, convenções e atos
internacionais", o que se percebe, já há algum tempo, é a excepcionalidade dos chefes de Estado
celebrarem, eles mesmos, os tratados que o país tem em vista concluir. Por isso, a regulamentação
dessa competência presidencial deve ser no sentido de permitir ao órgão executivo a celebração de
tratados (ou seja, ao governo e aos seus auxiliares, para matérias atinentes às relações internacionais
do país).

9. Desmembrando as fases internacionais da formação dos tratados. Vamos estudar agora as fases
internacionais de celebração de tratados, levadas a cabo pelo Poder Executivo dos Estados, as quais se
desdobram nas negociações preliminares, na adoção do texto, na autenticação, na assinatura, na
ratificação e na eventual adesão.126 Vejamos cada uma dessas fases separadamente:

a) As negociações preliminares. O processo de formação dos tratados tem início com os atos de
negociação, que são da competência geralmente do Poder Executivo (v.g., o Presidente da República
ou o Ministro das Relações Exteriores), podendo tal prerrogativa variar de país para país. A
competência do Executivo para participar das relações internacionais em nome do Estado - ainda que
com variações de um país para outro - é histórica, sendo sua atuação externa (desde as negociações
preliminares de um tratado até sua ratificação) preponderante sobre a dos demais Poderes.127 Daí o
motivo de o Executivo participar mais das relações internacionais que o Legislativo, o qual só se
manifesta no processo de celebração de tratados umavez, quando decide sobre a viabilidade de o
Estado engajar-se no respectivo compromisso internacional (fase que tem lugar depois da assinatura e
antes da ratificação).

A importância do Executivo na condução das relações exteriores de um Estado, quando o tema diz
respeito à celebração de tratados, encontra-se justamente nessa fase das negociações preliminares. As
negociações de um tratado têm lugar quando os representantes dos Estados se reúnem em certo local
e em uma época preestabelecida, a fim de estudar conjuntamente as possibilidades de se chegar a um
entendimento relativo à conclusão de determinado instrumento internacional. O vocábulo negociação
tem uma acepção ampla, abrangendo atualmente "toda ação anterior a um pacto de qualquer
natureza, o momento da discussão e do acordo de vontades que será ou não traduzido em ato
jurídico".128 A troca de manifestações de vontades, as propostas e contrapropostas, as concessões
feitas por uns Estados em relação a outros, bem assim a fixação final de posições, são os traços
característicos das negociações de um tratado. As delegações das potências estrangeiras presentes à



reunião ou à conferência diplomática têm a faculdade de aceitar as propostas colocadas à mesa,
rechaçá-las ou ainda emendá-las, segundo o que julgarem mais conveniente em relação aos seus
próprios interesses. A redação do texto fica normalmente a cargo de peritos que acompanham os
negociadores.129

As negociações de um tratado podem apresentar diferenças conforme o tipo de acordo que se
deseja firmar.130 As negociações envolvendo tratados bilaterais iniciam-se (comumente) por meio do
envio de uma nota diplomática, de caráter informal, de um país para outro, de chancelaria para
chancelaria, desenvolvendo-se depois no território de um dos dois Estados-contratantes, embora não
se descarte a possibilidade de tal negociação ocorrer no território de um terceiro Estado escolhido de
comum acordo pelas partes. No caso dos tratados celebrados entre Estado e organização
internacional, as negociações normalmente têm lugar na sede da organização. A iniciativa de uma
negociação parte sempre do Estado que mais interesse apresenta na conclusão do tratado. Os plenos
poderes não têm sido mais exigidos nesse tipo de negociação, uma vez que se supõe que os agentes do
Ministério das Relações Exteriores estão plenamente habilitados, pelo Chefe do Estado, para levar
adiante as tratativas com a outra potência estrangeira. No que tange ao idioma utilizado para a
negociação de tratados bilaterais, a prática tem demonstrado que se os Estados contratantes não têm o
mesmo idioma, é comum a escolha de uma terceira língua (normalmente o inglês) cômoda a ambos,
visando facilitar o entendimento das negociações entre as partes.131 A negociação dos tratados
bilaterais é usualmente estabelecida entre a chancelaria e a missão diplomática acreditada no país e,
na falta de representação diplomática, é normalmente enviada uma delegação ou missão especial ad
hoc incumbida de negociar.132 Não fica descartada a possibilidade de participarem comissões técnicas
do órgão diretamente interessado (respectivo Ministério) na conclusão do tratado, quando esse versar
sobre matéria de sua competência, como agricultura, ciência e tecnologia, finanças públicas, saúde,
educação, transportes, turismo etc.

As negociações dos tratados multilaterais têm normalmente lugar no seio de uma organização
internacional ou em uma conferência internacional ad hoc (especialmente convocada para a
discussão e elaboração de um ou mais tratados) sediada no território de um dos Estados
negociadores.133 Quando a negociação multilateral tem lugar no primeiro caso (no seio de uma
organização internacional), não há conferência ad hoc, ficando todas as discussões centradas na
assembleia plenária da Organização. A única limitação existente para a negociação de tratados no
seio de uma organização internacional diz respeito ao princípio da especialidade: as convenções
concluídas numa organização devem conformar-se às finalidades e aos objetivos desta. No caso de a
negociação ter lugar em conferências ad hoc especializadas, a situação é outra. Tais conferências são
subdivididas em comissões especiais, encarregadas de preparar o projeto de tratado a ser discutido e
votado pelos Estados presentes, regulamentar o prazo para que se terminem os trabalhos, estabelecer
as regras a serem observadas pelas partes durante as negociações, e acompanhar do transcurso final
dos debates. As conferências são dotadas de vontade própria: têm início de acordo com as regras da
conferência e terminam com uma ata em que são registrados os textos adotados, os quais se
converterão em futuros tratados a partir de sua adoção e autenticação. Os Estados são nelas
representados por delegados investidos dos poderes necessários para negociar e concluir o texto
convencional. O procedimento das negociações, nesse caso, reveste-se da mais alta complexidade e
rigidez, obedecendo a um regulamento interno já previamente estabelecido e utilizando-se,
normalmente, de um ou mais dos seis idiomas oficiais da ONU (quais sejam, o inglês, o francês, o
espanhol, o árabe, o russo e o chinês).134

As negociações - na organização internacional ou na sede da conferência internacional ad hoc
respectiva - terão início com base num texto de tratado previamente preparado, em forma de projeto,
que servirá de base às conversações, nada impedindo que o texto final do tratado aprovado em nada
se assemelhe ao texto do projeto utilizado como termo a quo das discussões. Esse o sistema que tem
prevalecido na ordem internacional atual. Quanto ao local das negociações dos tratados multilaterais,
variará de acordo com aquele que convoca a conferência: se um Estado, normalmente a conferência
dá-se em seu território; se vários os Estados ou se uma organização internacional, a sede da
conferência será no território do Estado que se oferecer como anfitrião.

Os negociadores de um tratado são, geralmente, acompanhados por especialistas (experts) naquela
determinada matéria objeto do acordo, e isto tem por finalidade fornecer os subsídios necessários a
uma boa negociação e tomada de posição. No Brasil, toda negociação de ato internacional deve ser



acompanhada por funcionário diplomático, devendo ainda o texto final do acordo ser aprovado, sob o
aspecto jurídico, pela Consultoria Jurídica (CJ) do Itamaraty e, sob o aspecto processual, pela Divisão
de Atos Internacionais (DAI). Também conforme a prática brasileira, as minutas dos atos
internacionais "em estado adiantado de negociação, mas com anterioridade razoável em relação à
data da assinatura, devem ser encaminhadas à DAI para apreciação da técnica de redação e da forma
jurídica apropriada, segundo as prescrições do Direito interno e as práticas e normas do Direito
Internacional".135

Findas as negociações, tem-se o tratado como concluído (emprestando-se a essa última expressão o
sentido que lhe dá a Convenção de Viena de 1969, ou seja, o de tratado apto a prosseguir nas demais
fases de sua celebração). Nesse ponto já existe um projeto de tratado composto por: a) um preâmbulo,
que elenca os nomes das partes-contratantes e expõe os motivos a que se destina a consecução do
acordo; b) uma parte dispositiva, que representa o corpo do texto do tratado, na qual são expostos os
princípios e regras do compromisso que as partes passam a assumir, contando também com algumas
cláusulas ou disposições finais, que têm por finalidade dar aplicabilidade a regras técnicas do próprio
acordo, a exemplo das regras sobre sua entrada em vigor, duração, possibilidade de adesão,
permissibilidade de emendas ou reservas etc.; e c) eventualmente alguns anexos, que contêm
elementos técnicos complementares ao texto do tratado, funcionando como meios de auxílio às partes
no que tange ao cumprimento regular do acordo.

b) A adoção do texto. Sabe-se que o texto final de um tratado deve resultar de um acordo de
vontades das partes presentes às negociações. Tal acordo deve obrigatoriamente ser chancelado por
um ato jurídico, para que somente assim seja tido por válido. Esse ato jurídico que chancela o acordo
das partes que pôs fim às negociações, é o ato da adoção do texto convencional, regulado pelo art. 9º,
§§ 1º e 2º, da Convenção de Viena de 1969.

A adoção é o procedimento jurídico-diplomático por meio do qual os órgãos do Estado
encarregados de negociar o tratado entendem ter havido consenso sobre o texto que se acabou de
negociar (quando então se diz ter um projeto adotado).136 Trata-se de um ato de vontade com o qual os
Estados partícipes do procedimento de elaboração do tratado aceitam o texto final como conveniente,
isso nada significando que os Estados já aceitam o tratado enquanto norma jurídica vinculante em
relação a si. Em outras palavras, a adoção chancela a redação definitiva do tratado internacional,
nada mais.137

Alguns efeitos jurídicos podem nascer, contudo, do tratado adotado, ainda que o instrumento não
se imponha como norma jurídica aos Estados signatários.138 Um desses efeitos diz respeito à
aplicabilidade imediata das cláusulas finais do tratado, tal como estabelece o art. 24, § 4º, da
Convenção de Viena de 1969, segundo o qual: "Aplicam-se desde o momento da adoção do texto de um
tratado as disposições relativas à autenticação do seu texto, à manifestação do consentimento dos
Estados em obrigarem-se pelo tratado, à maneira ou a data de sua entrada em vigor, às reservas, às
funções de depositário e aos outros assuntos que surjam necessariamente antes da entrada em vigor
do tratado". Como se percebe, essas cláusulas finais não dizem respeito a qualquer questão normativa
do tratado, senão apenas à sua condição de ato jurídico.

Quais as regras para a adoção de um tratado? Nos termos do citado art. 9º, §§ 1º e 2º, da Convenção
de 1969, são duas as regras para a adoção do texto convencional, quais sejam:

a) ou tal adoção efetua-se pelo consentimento de todos os Estados que participam da sua
elaboração, ou;

b) quando a adoção tiver lugar em uma conferência internacional, efetua-se pela maioria de dois
terços dos Estados presentes e votantes, salvo se esses Estados, pela mesma maioria, decidirem aplicar
uma regra diversa.

Assim, tendo sido o instrumento negociado por Estados fora de uma conferência internacional,
necessário se faz a vontade de todos eles para que seja adotado o texto (art. 9º, § 1º). Claro que em
relação aos tratados bilaterais não há outra regra a aplicar-se, senão essa da unanimidade. Frise-se que
a regra em tela tem caráter imperativo e não admite flexibilizações. Por sua vez, tendo sido negociado
em uma conferência internacional, a adoção efetua-se pela maioria de dois terços dos Estados
presentes e votantes, salvo disposição em contrário pela vontade dessa mesma maioria (art. 9º, § 2º).



Nessa segunda hipótese, serão as regras da conferência (acordadas pelos participantes) que
determinarão o procedimento de adoção do texto convencional. A vontade da maioria (presente à
conferência) pode até mesmo decidir pela regra da unanimidade, ou ainda adotar o texto por
consenso.139 Quando a adoção tem lugar no seio de uma organização internacional, ocorre
normalmente de o Presidente da Assembleia ou de um alto funcionário da organização autenticar, em
nome de todas as partes ali presentes, o texto do tratado ao término das negociações.140

Impõe-se, contudo, não confundir a adoção do texto do tratado com a sua autenticação, bem assim
com a assinatura. A adoção do texto efetua-se - como se falou - pelo consentimento de todos os Estados
que participam da sua elaboração, salvo quando se dá em uma conferência internacional, caso em
que se considera efetuada pela maioria de dois terços dos Estados presentes e votantes (podendo
também esses Estados, pela mesma maioria, decidirem de forma diversa). Trata-se, portanto, de um
ato jurídico em sentido estrito: a vontade dos Estados, que participaram da elaboração do tratado, de
assumirem certo texto como conveniente; ou a vontade de assumirem esse texto como um documento
sobre o qual deverá formar-se, ao seu tempo, o consenso conclusivo.141 A autenticação, por sua vez,
nada mais é do que uma formalidade protocolar, própria dos documentos diplomáticos, que confere
autenticidade e definitividade ao texto convencional adotado (v.infra).142 Ou seja, primeiro se adota o
texto (que agrada a vontade da maioria, em consenso) e depois se lhe atribui legitimidade
(autenticidade + definitividade). Somente após adotado e autenticado o texto convencional é que os
representantes dos Estados irão apor suas assinaturas e prosseguir no iter da celebração do tratado
em suas demais fases. O Estado pode, até mesmo, discordar do texto do tratado elaborado em uma
conferência internacional e adotado pela maioria de dois terços dos Estados presentes e votantes e,
ainda assim, futuramente, assiná-lo, se o desejar.

Como já vimos, os Ministros de Relações Exteriores - além, obviamente, dos chefes de Estado e dos
chefes de Governo - estão dispensados de apresentar plenospoderes para a realização de todos os atos
relativos à conclusão de um tratado. Mas, no que tange aos Chefes de Missão Diplomática, diz
textualmente o art. 7º, § 2º, alínea b, da Convenção de 1969, que essa isenção vai até a adoção do texto
convencional, não se estendendo ao ato da assinatura. Assim, a priori, estariam tais plenipotenciários
(v.g., um embaixador) impedidos de ultrapassar a fase da adoção do texto do tratado, sem poder
efetivamente assiná-lo em nome do Estado (a não ser com os ditos plenos poderes). Entretanto, é de se
ter como certo que essa regra não pode ser entendida na sua literalidade estrita, devendo-se
concordar com Rezek, que assim leciona: "Não é de crer que tenha havido [por parte da Convenção de
Viena] o intento de estabelecer que o embaixador [ou outro plenipotenciário habilitado] só tem
virtude nata para levar a negociação até o consenso em torno do texto convencional, precisando,
contudo, de uma carta de plenos poderes para autenticá-lo mediante assinatura. Isso contradiria a
prática corrente, demonstrativa de que esses diplomatas negociam e assinam tratados bilaterais entre
o Estado de origem e o Estado de exercício funcional, à base única do credenciamento permanente de
que gozam. Isto, porém, na exata medida em que a assinatura signifique desfecho do processo
negocial e autenticação do texto avençado, sem implicar consentimento definitivo".143 Em outras
palavras, é de se permitir aos plenipotenciários legalmente habilitados (como os Chefes de Missão
Diplomática) ultrapassar a fase da adoção do texto, para também assiná-lo em nome do governo,
quando a assinatura não importar (em seus efeitos) em consentimento definitivo.

Frise-se que caso o poder conferido a um representante, para adotar ou autenticar o texto de um
tratado, tiver sido objeto de restrição específica da autoridade competente, o fato de o representante
não respeitar a restrição não pode ser invocado como meio para invalidar o consentimento expresso,
a menos que tal restrição tenha sido notificada aos outros Estados negociadores antes da
manifestação do consentimento, segundo a regra expressa do art. 47 da Convenção de Viena de
1969.144

c) A autenticação. Outro procedimento concernente à formação dos tratados (que segue
cronologicamente à adoção) é a sua autenticação, ato pelo qual o texto do tratado é considerado
"autêntico e definitivo", nos termos do art. 10 da Convenção de Viena de 1969. Frise-se que a
autenticação transforma o texto adotado em autêntico e definitivo, em nada significando que o
próprio tratado já se faz obrigatório a partir de tal ato.

Como já se falou, a autenticação do texto convencional não é propriamente um ato jurídico stricto
sensu, como é a adoção, mas uma formalidade diplomática de caráter meramente protocolar (ou



notarial). Esses dois momentos (adoção e autenticação) estão, porém, intimamente conectados:
primeiro se adota o texto do tratado (trata-se do consenso que já se têm sobre ele) e subsequentemente
se lhe atribui autenticidade, quando então passa a existir um texto definitivo. O que o procedimento
autenticatório faz é documentar que a adoção (que lhe foi anterior) realizou-se com sucesso. Daí
Adolfo Maresca referir-se à autenticação como a "manifestação documental" da adoção.145

A regra sobre a autenticação convencional encontra-se no art. 10 da Convenção de Viena de 1969,
que assim dispõe:

"Art. 10. Autenticação do texto. O texto de um tratado é considerado autêntico e definitivo: a)
mediante o processo previsto no texto ou acordado pelos Estados que participam da sua elaboração;
ou b) na ausência de tal processo, pela assinatura, assinatura ad referendum ou rubrica, pelos
representantes desses Estados, do texto do tratado ou da Ata Final da Conferência que incorporar o
referido texto."

Tal regra deve ser bem compreendida para que não se confunda a autenticação com a assinatura.
Como se percebe, o que diz a Convenção é que a autenticação do texto de um tratado (ato que o torna
"autêntico e definitivo") deve ser feita, a priori, "mediante o processo previsto no texto ou acordado
pelos Estados que participam da sua elaboração" (art. 10, alínea a). Aí está a verdadeira praxe
protocolar diplomática, acima referida, que "documenta" a adoção do texto. Ou seja, os negociadores
têm absoluta liberdade para escolher o procedimento de autenticação do texto que lhes aprouver.146
Mas caso o texto do instrumento nada disponha sobre sua autenticação, ou os Estados ali presentes
nada acordem sobre ela, passa a valer então a regra supletiva da alínea b, do mesmo art. 10, segundo
a qual a assinatura, a assinatura adreferendum ou a rubrica, pelos representantes desses Estados, do
texto do tratado ou da Ata Final da Conferência que incorporar esse texto, valerão também como atos
autenticatórios. Tal é até mesmo óbvio, pois se os representantes dos Estados assinaram (ou
rubricaram) o tratado é porque também aceitaram que aquele texto é autêntico e definitivo.

Em suma, a autenticação é a operação diplomático-processual por meio da qual os Estados,
presentes às negociações do tratado, declaram que o texto convencional adotado é exatamente aquele
por eles pretendido, assumindo, a partir daí, caráter definitivo, podendo também ser manifestada, na
ausência dessa operação diplomática, pela assinatura, assinatura ad referendum ou rubrica, pelos
representantes desses Estados, do texto do tratado ou da Ata Final da Conferência que incorporar esse
mesmo texto. Essa segunda hipótese (da autenticação levada a efeito pela assinatura, rubrica etc.) tem
lugar certo, v.g., nos tratados bilaterais.147

A diferença da "assinatura" para a "assinatura ad referendum", referidas pelo art. 10, alínea b, da
Convenção, está ligada aos efeitos jurídicos do ato, pois, em regra, a assinatura é sempre manifestada
ad referendum dos órgãos internos do Estado, competentes para autorizar a ratificação do tratado.
Portanto, a referência à simples "assinatura" pelo art. 10, alínea b, está ligada à hipótese excepcional
do art. 12 da Convenção (estudado infra), em que a assinatura do tratado já vale como
comprometimento definitivo (daí porque também ser chamada em doutrina de assinaturaplena ou
definitiva); trata-se do caso em que o procedimento é abreviado (está-se diante, então, dos tratados de
procedimento breve) em seu iter de celebração. Na prática diplomática brasileira o que ocorre é o
seguinte: o plenipotenciário presente à negociação apõe sua "assinatura ad referendum" no tratado,
autenticando-o. Por se tratar de assinatura ad refedendum, o instrumento é trazido ao país a fim de ser
referendado pelo Congresso Nacional e, futuramente, ratificado pelo Presidente da República. Não é,
portanto, da prática diplomática brasileira a aposição de assinaturaplena em tratados internacionais,
até mesmo pelo proibitivo constitucional existente (CF, art. 49, inc. I).

O art. 10, alínea b, em exame, faz também referência à "rubrica", que não chega a ser uma
assinatura propriamente dita, mas a aposição de brevíssimo signo gráfico por parte do
plenipotenciário. Trata-se de prática antiga que vem sendo seguida pela diplomacia em geral. Por
meio dela permite-se aos representantes dos Estados consultar seus governos sobre questões que,
porventura, ainda surjam relativamente ao tratado que ali se conclui.148 O fato é que, como explica
João Hermes Pereira de Araújo, "apesar das instruções e dos poderes de que são investidos, os
plenipotenciários raramente assinam um ato internacional sem o submeter, antes, a várias
autoridades administrativas [e] ao próprio Chefe do Governo ou do Estado", sendo isto "o que se dá no
Brasil, onde os tratados são examinados pela Consultoria Jurídica do Ministério das Relações



Exteriores, pela Divisão de Atos Internacionais, pelo Ministro das Relações Exteriores e pelo
Presidente da República", salvo, evidentemente, se for o tratado adotado num congresso ou
conferência internacional, quando então a responsabilidade dos delegados deverá ser notadamente
maior.149

d) A assinatura. Depois do ato jurídico da adoção do texto convencional, o ato jurídico subsequente
é o da assinatura do tratado.150 A assinatura põe termo a essa fase inicial do processo de formação dos
tratados (principiada com as negociações e seguida da adoção) e arremata o ato protocolar da
autenticação (quando esta não se deu nos termos do art. 10, alínea a, da Convenção de Viena de 1969,
"mediante o processo previsto no texto ou acordado pelos Estados que participam da sua
elaboração").

Por "assinatura" se entende o sinal aposto por uma pessoa, grafado de próprio punho,151 ao final de
um documento ou título, a fim de patentear que tal documento ou título foi elaborado com o seu
conhecimento e que concorda com os termos dos dispositivos que ali se contêm.152 No que tange à
assinatura de tratados não há diferença, a não ser pela qualidade do sujeito que a manifesta, posto
que ali está como representante de um dado Estado soberano.

Qual a natureza jurídica da assinatura de um tratado internacional? Presentemente, a assinatura
de um tratado tem natureza jurídica dúplice: trata-se de um aceite precário e formal, que não acarreta
(salvo a exceção do art. 12 da Convenção de 1969) efeitos jurídicos vinculantes. Trata-se de aceite (a)
precário, por ser provisório, uma vez que o tratado poderá jamais vir a ser ratificado e nunca entrar
em vigor, visto que só a ratificação (troca ou depósito dos seus instrumentos) pode exprimir o
consensus efetivo das partes relativamente ao acordado; e (b) formal, porque atesta tão somente que o
texto ali produzido não apresenta vícios de forma, dispondo de todas as condições para prosseguir no
seu processo de conclusão.

A obrigação formal que as partes assumem na assinatura é, primeiramente, a de continuar no
procedimento sobre a base do texto adotado, sem ulteriores alterações em sua estrutura (salvo, é
claro, a possibilidade de reserva unilateral). Em outras palavras, a assinatura vincula juridicamente os
Estados ao texto final do tratado (notadamente na hipótese em que ela também o autentica, nos
termos do art. 10, alínea b, da Convenção de Viena).153 Daí porque qualquer modificação no
instrumento, posterior a ela, anula o acordo celebrado e abre, se assim quiserem as partes, nova
rodada de negociações. Mas para além disso, uma segunda (e mais importante) obrigação que decorre
da assinatura é a de os Estados não praticarem qualquer ato capaz de frustrar o objeto e a finalidade
do tratado antes da sua ratificação, tal como disciplina o art. 18, alínea a, da Convenção de 1969,
nestes termos: "Um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a
finalidade de um tratado, quando tiver assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado, sob
reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção de não
se tornar parte no tratado". Tal demonstra que da assinatura jádecorrem obrigações práticas aos
Estados signatários, enquanto não sobrevém a ratificação.154 Em outros termos, pretendeu a
Convenção deixar claro que no ínterim entre a assinatura e a ratificação o Estado signatário não é
livre para se conduzir como pretender, devendo abster-se (em todo esse período) de praticar atos
capazes de frustrar o objeto e a finalidade do tratado.155 Essa preocupação da Convenção proveio do
fato de que o lapso de tempo entre a assinatura e a ratificação pode estender-se demasiadamente
(lembre-se que a própria Convenção de 1969 demorou quarentaanos para ser ratificada pelo Brasil) e
prejudicar, assim, a expectativa que outros sujeitos do Direito das Gentes depositaram em um
determinado Estado. Dessa forma, verifica-se que a assinatura de um tratado não é um ato destituído
de quaisquer efeitos, eis que impõe aos Estados signatários deveres de segurança ligados à boa-fé.156

O valor da assinatura é quase sempre ad referendum, necessitando do aval posterior do Estado, que
se expressa por meio da ratificação. Trata-se, pois, da expressão do consenso do Estado de estar
juridicamente vinculado ao texto adotado até sua ulterior confirmação pela ratificação, não
conotando outra coisa que não o anúncio de um futuro (e eventual) engajamento das partes.157 É
dizer, a assinatura que põe fim às negociações não vincula o Estado; apenas determina o conteúdo de
sua vontade, não passando de uma manifestação meramente formal de sua parte. Por ela, o Estado
aceita a forma e o conteúdo do tratado negociado (sem manifestar o seu aceite de modo definitivo) e
consente em prosseguir (sobre a base do texto adotado) no seu procedimento de conclusão.158



A assinatura é, sem dúvida, uma fase necessária da processualística dos atos internacionais, pois é
com ela que se encerram as negociações gerais e se expressa um minimum de vontade do Estado em
proceder ao exame da questão, a fim de (futuramente, com a ratificação) aceitar definitivamente todo
o pactuado. Em outras palavras, a assinatura expressa uma intenção pro futuro de o Estado-parte em
causa engajar-se definitivamente no tratado.159 Em resumo, sua importância aparece por relacionar-
se "ao encerramento das negociações e à redação de seus resultados num instrumento a ser
apresentado aos governos para a aprovação final", como leciona José Sette Câmara.160 Do momento da
assinatura em diante (mais precisamente, desde a autenticação) ficam proibidas quaisquer alterações
no texto do acordo, como já se falou. Fica aberta, contudo, a partir deste instante, a possibilidade das
partes apresentarem reservas ao texto adotado, se for o caso (as quais, porém, nos termos do art. 23, §
2º, da Convenção, devem ser formalmente confirmadas quando da ratificação).

De acordo com o que dispõe o art. 7º, § 1º, da Convenção de Viena de 1969, para que uma pessoa
possa representar o Estado nos atos relativos ao processo de formação de um tratado (v.g., adoção,
autenticação ou assinatura) ou para expressar o consentimento definitivo do Estado em obrigar-se
por um tratado, deve ser detentora de plenos poderes. Tais plenos poderes devem provir, como já se
estudou, de uma "carta de plenos poderes", instrumento por meio do qual se atribui aos
plenipotenciários escolhidos o poder de negociar e concluir tratados em nome do Estado. A carta é
firmada pelo chefe de Estado e referendada pelo Ministro das Relações Exteriores. Nos termos da
Constituição Federal de 1988, é competente para celebrar tratados internacionais em nome do Estado
brasileiro o Presidente da República (art. 84, inc. VIII). Ao Ministro de Estado das Relações Exteriores,
por sua vez, cabe auxiliar o Presidente na formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua
execução e manter relações com Estados estrangeiros, organismos e organizações internacionais.
Assim, salvo o caso de o tratado ser assinado diretamente pelo Presidente da República ou pelo
Ministro das Relações Exteriores (bem assim pelos Chefes de Missão Diplomática, pela interpretação
ampliativa já estudada do art. 7º, § 2º, alínea b, da Convenção de Viena de 1969), todas as demais
autoridades, para que possam assinar o tratado internacional, devem estar munidas da carta de
plenos poderes. A elaboração da referida carta cabe à Divisão de Atos Internacionais do Itamaraty, que
age mediante pedido formal da presidência da República.

A Convenção de Viena de 1969 considera, em seu art. 8º, sem efeito qualquer ato relativo à
conclusão de um tratado praticado por quem, nos termos do seu art. 7º, não detém a representação do
Estado, a não ser que esse Estado confirme posteriormente o ato praticado, validando-o.

O art. 12 da Convenção (já tantas vezes referido) trata da hipótese - não muito bem vista pela
legislação interna de vários países - em que a assinatura do tratado pode ter valor de
comprometimento definitivo, merecendo assim breve análise. Trata-se do que chamamos de
"assinatura com efeito de ratificação", estando assim disciplinada:

"Artigo 12. Consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela assinatura.

1. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela assinatura do
representante desse Estado:

a) quando o tratado dispõe que assinatura terá esse efeito;

b) quando se estabeleça, de outra forma, que os Estados negociadores acordaram em dar à
assinatura esse efeito; ou

c) quando a intenção do Estado interessado em dar esse efeito à assinatura decorra dos plenos
poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante a negociação.

2. Para os efeitos do parágrafo 1:

a) a rubrica de um texto tem o valor de assinatura de tratado, quando ficar estabelecido que os
Estados negociadores nisso concordaram;

b) a assinatura ad referendum de um tratado pelo representante de um Estado, quando confirmada
por esse Estado, vale como assinatura definitiva do tratado."

O referido artigo traz hipótese de acordo internacional que, em razão do Direito interno das partes



ou da matéria nele versada, obriga (definitivamente) o Estado a partir de sua assinatura.161

Durante as negociações da Convenção de 1969, muitas vozes em contrário se levantaram em Viena
acerca do teor desse dispositivo, sob a alegação de que a participação do Poder Legislativo no
processo de conclusão de tratados, de acordo com o que pretende o referido art. 12, ficaria totalmente
prejudicada, face ao comprometimento do Estado pela simples aposição da assinatura.162 Mas sem
embargo dos calorosos debates e das muitas vozes que se levantaram em contrário, a tese consagrada
pelo art. 12 - que equipara em mesmo plano de igualdade, nos casos em que estabelece, a assinatura à
ratificação - saiu vitoriosa. Por meio desse dispositivo, podem então os Estados consentir em
prescindir da aprovação de outro poder interno para efeito de fazer com que o tratado por eles
concluído entre em vigor no plano internacional, fazendo da assinatura o termo a quo do seu início de
vigência. Daí porque também se nomina esse procedimento de assinatura plena. Mas, por certo, a
ratificação encontra sempre melhor fundamento, vez que permite a participação do Poder Legislativo
no processo de celebração e conclusão dos atos internacionais.

Por fim, cumpre mencionar o que em linguagem diplomática se convencionou chamar de
assinatura diferida, que permite aos Estados um tempo maior para a assinatura dos tratados. Esse
expediente teve início com plenipotenciários que não dispunham de instruções completas acerca
daquilo que se acordava e que desejavam ganhar tempo. Para isso, o artifício utilizado era assinar, no
texto do tratado, apenas suas iniciais, abrindo assim a possibilidade de consultarem previamente seus
governos. Tal é o que na prática diplomática se denominou de assinatura diferida, cujas desvantagens
são assim colocadas por João Hermes Pereira de Araújo: "Uma delas se refere à possibilidade das
reservas. Se o signatário que deseja assinar com reservas não está em presença dos demais
plenipotenciários, estes não terão conhecimento das mesmas senão muito posteriormente". Outra
dificuldade relaciona-se à ratificação: "Com efeito, os Estados signatários não podem ratificar uma
convenção antes que termine o prazo previsto para a possibilidade de novas assinaturas. Isto veio
atrasar de muito a entrada em vigor de muitas convenções, motivando mesmo uma Resolução da Liga
das Nações a respeito".163 Daí a maioria dos autores entenderem que, em vez da utilização do sistema
da assinatura diferida, muito melhor e mais prático seria deixar expresso no texto convencional a
possibilidade de adesão, uma vez que esta possibilita aos Estados que não participaram das
negociações do tratado idêntica oportunidade de nele tornarem-se partes, sem o inconveniente de
deixar o texto aberto à assinatura e sem a necessidade de ratificação (uma vez que a adesão tem a
mesma natureza jurídica desta), possibilitando também o maior estudo do assunto pelo tempo que o
governo respectivo entender necessário.164 Seja como for, o certo é que a prática da assinatura
diferida, conquanto criticada, tem sido favorecida por considerações políticas.165

e) A ratificação. Regra geral, a participação de um Estado num tratado é realizada sob reserva de
ratificação, o que significa que a assinatura do instrumento, por si só, não tem o poder de engajar
definitivamente o Estado naquele dado tratado. Para que o engajamento definitivo ocorra, é
necessário que depois de assinado pelos plenipotenciários seja o tratado (em princípio)166 submetido à
apreciação e aprovação do Poder Legislativo, antes da formalidade derradeira da ratificação, que é
sempre levada a efeito pelo Chefe do Poder Executivo, a quem compete a representação externa do
Estado.167 No Brasil, a formalidade do referendo parlamentar é necessária antes da ratificação do
tratado pelo poder competente (v. detalhes na Seção III, infra, na qual será estudada esta fase interna
do processo de celebração de tratados, consistente no referendum do Congresso Nacional). Sabe-se que
depois de assinado o tratado, o governo não está obrigado a submetê-lo à apreciação do Parlamento,
podendo deixar de prosseguir nas formalidades tendentes a fazer vigorar o acordo, caso não mais
pretenda um dia ratificá-lo.168 Ou seja, a assinatura do tratado não obriga sua submissão ao
Parlamento, podendo perfeitamente o Presidente da Republica interromper o processo de celebração
do acordo mesmo depois de tê-lo assinado, levando em consideração motivos de ordem interna ou
internacional relativos ao futuro engajamento do Estado em relação ao tratado. Imagine-se, contudo,
que o Chefe do Executivo o submeta à apreciação do Congresso Nacional e este o aprove, como é de
regra ocorrer na processualística dos atos internacionais. Então, uma vez aprovado o tratado pelo
Parlamento, retorna ele ao Poder Executivo para a sua ratificação, quando então o Estado, por meio
do seu representante, tem a faculdade (veremos abaixo que a ratificação é discricionária) de
expressar em definitivo o seu consentimento de engajar-se pelo compromisso internacional.169 É esse
momento internacional - a ratificação - que se irá estudar nas linhas que seguem.

A ratificação do tratado representa o segundo momento em que o Poder Executivo se manifesta na



processualística dos atos internacionais. Se a assinatura vincula juridicamente o Estado ao texto
adotado, a ratificação vincula o Estado ao tratadomesmo com todas as cláusulas obrigacionais que
nele se contêm. Essa nova participação executiva se justifica pelo fato de poder terem sido alteradas
as circunstâncias de sua celebração ou ser outro o momento político por que passa o Estado, a
eventualmente não recomendarem seu engajamento definitivo. Assim, na história das relações
internacionais, o momento do consensus dos Estados sobre o seu engajamento ao tratado passou da
assinatura para a ratificação, tendo esta última se tornado o momento mais importante da
processualística contemporânea de celebração de tratados.170 É dessa fase internacional (a ratificação)
que agora iremos nos ocupar.

A Convenção de Viena, em seu art. 11, estabelece que o consentimento de um Estado em obrigar-se
por um tratado "pode manifestar-se pela assinatura, troca dosinstrumentos constitutivos do tratado,
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou por quaisquer outros meios, se assim acordado".
Embora pareça ter a Convenção aberto um leque de hipóteses em que o consentimento de um Estado
em obrigar-se pelo tratado se convalida, na realidade tais hipóteses estão reduzidas a somente três: a
assinatura, a ratificação e a adesão. A assinatura expressa o consentimento definitivo do Estado em
obrigar-se pelo acordo, nos casos de tratados concluídos à luz do art. 12 da Convenção de Viena, já
acima estudado. A troca de notas e sua efetiva transmissão, também característica dos tratados em
forma simplificada ou de procedimento breve, implica, da mesma forma, comprometimento
definitivo do Estado, equiparando-se à assinatura. A aceitação e a aprovação, por sua vez, são termos
tecnicamente estranhos à expressão do consentimento (a prática dos Estados os utiliza, nesse caso
corretamente, quando pretende referir-se ao referendum parlamentar dos tratados) e, por isso, devem
ser entendidos - para os fins do art. 11 da Convenção - como equivalentes à ratificação (quando o
tratado foi previamente assinado) ou à adesão (quando não se firmou previamente o tratado).
Portanto, para além da assinatura, nos casos estritamente definidos pela Convenção em que ela tem o
poder de engajamento categórico, pode-se concluir que a ratificação e a adesão são as maneiras únicas
de comprometimento definitivo do Estado.171

Etimologicamente, a expressão ratificação advém do latim vulgar ratificare, correspondente do
latim clássico ratum facere, ratum esse, que significa "tornar válido", ou ratum efficere, ratum habere,
ratum ducere, ratum alicui esse, que traduzem o significado de "aprovação". Com exceção das
expressões ratum facere e ratum esse, cujo significado corresponde ao que hoje se concebe por
ratificação no Direito Internacional Público, ou seja, a confirmação de um ato anterior, todas as
demais terminologias induzem à ideia de criação de uma situação jurídica nova, o que corresponde
ao significado atribuído ao termo pelo Direito Civil, no sentido de aprovação.172

Importa, assim, conceituar a ratificação no sentido que lhe deve ser atribuído de acordo com o
Direito Internacional Público, e não à base do Direito Privado (especialmente do Direito Civil) de
qualquer Estado. Para tal fim, a ratificação deve ser entendida como o ato por meio do qual a mais
alta autoridade do Estado, com competência constitucional para concluir tratados, confirma a
assinatura do acordo elaborado pelos seus plenipotenciários e exprime, definitivamente, no plano
internacional, a vontade do Estado em obrigar-se pelo tratado, com o compromisso de fielmente
executá-lo.173 Trata-se da expressão definitiva do consentimento em obrigar-se pelo tratado, a qual se
traduz na informação formal que a autoridade nacional dá às autoridades dos outros Estados de que o
tratado, concluído pelos seus plenipotenciários, é doravante obrigatório para o Estado que esta
autoridade representa no cenário internacional. Essa conceituação não destoa da definição clássica de
José Sette Câmara, segundo a qual:

"Ratificação é o ato pelo qual a autoridade nacional competente informa às autoridades
correspondentes dos Estados cujos plenipotenciários concluíram, com os seus, um projeto de tratado,
a aprovação que dá a este projeto e que o faz doravante um tratado obrigatório para o Estado que esta
autoridade encarna nas relações internacionais".174

A ratificação é o último ato jurídico que se produz, na processualística internacional de celebração
de tratados, antes da praxe da promulgação e publicação do texto convencional no Diário Oficial da
União, correspondendo, assim, à sanção da lei no processo legislativo interno, a qual também é
imediatamente anterior à sua promulgação e publicação na imprensa oficial (à diferença que, nesse
último caso, a Constituição brasileira - art. 84, inc. IV - determina expressamente tal promulgação e
publicação legislativa, o que não ocorre com os tratados, em que o texto constitucional nenhuma



palavra diz a respeito).

Muito já se debateu acerca da natureza jurídica da ratificação. Três são as correntes principais de
pensamento a esse respeito: a) para uns a ratificação é o ato que exclusivamente dá validade ao
tratado; b) outros entendem que a vontade dos negociadores é a única que vale para a conclusão do
acordo, sendo a ratificação um mero "ato de aprovação" do tratado que diz respeito apenas à sua
executoriedade, sendo desnecessária para a sua efetiva validade; e c) por fim, uma terceira posição
defende que a vontade do órgão competente para a ratificação do compromisso internacional
concorre com a dos plenipotenciários que o firmaram, dando origem a um ato complexo.175

A primeira corrente, que foi defendida por Anzilotti, não pode ser aceita, por excluir
completamente os efeitos da assinatura, sabidamente existentes dentro da processualística dos atos
internacionais. Não raras vezes os tratados contêm disposições sobre prazo para a ratificação, que é
contado a partir da assinatura. Tal cláusula seria nula caso a assinatura não produzisse nenhum
efeito. Ademais, a partir da assinatura o texto convencional já é tratado, muito embora ainda careça
da ratificação para se configurar como ato jurídico perfeito. Outra prova de sua importância é o fato
de os tratados serem sempre mencionados pela data de sua assinatura e não pela data da ratificação,
que pode variar de país para país. Segundo a Convenção de Viena de 1969, aliás, o tratado pode até
mesmo entrar em vigor na data da sua assinatura, nos termos do art. 12, que, sem embargo de ser
uma norma passível de inúmeras críticas, consagra expressamente tal possibilidade. Por fim, a
assinatura autentica o texto convencional, que passa a partir daí a ter existência perante o Direito
Internacional Público.

A segunda posição, defendida por Alphonse Rivier, tampouco pode ser acatada. Ratificação para o
direito das gentes exprime confirmação (confirmação da assinatura anteriormente aposta), o que
difere do significado empregado pelo Direito Civil, que a coloca no sentido de aprovação. Daí o motivo
de ter a Convenção de Viena estabelecido, no seu art. 2º, § 2º, que as disposições relativas às
expressões nela empregadas "não prejudicam o emprego dessas expressões, nem os significados que
lhes possam ser dados na legislação interna de qualquer Estado".176 Sem a vontade do Chefe do
Estado, a assinatura do acordo levada a efeito pelos plenipotenciários não se materializa por
completo. O ato da assinatura só se considerará acabado quando for confirmado pela ratificação. Seria
impossível, por exemplo, pensar em uma reserva aposta quando da ratificação se se entendesse que
esta exprime um simples ato de aprovação.

A terceira corrente é a que mais se aproxima da realidade, tendo sido defendida, na Itália, por
Balladore Pallieri. Segundo essa concepção, a assinatura e a ratificação concorrem
internacionalmente para a formação do tratado, tanto assim que o compromisso internacional não
pode ser modificado na ratificação, a menos que o seu texto estipule de maneira diversa.177 Apesar
dessa posição não ter se esquecido da importância da assinatura, fato comprovado no Direito
Internacional por inúmeros motivos, parece-nos, entretanto, que a ratificação tem um peso maior que
o daquela, primeiro porque a confirma, e segundo porque manifesta de forma definitiva a vontade do
Estado em comprometer-se juridicamente pelo compromisso internacionalmente firmado.

A ratificação, em verdade, tem natureza sui generis, não se enquadrando perfeitamente em
nenhuma das classificações propostas pelas doutrinas citadas. A ratificação é a fase mais relevante do
processo de conclusão dos acordos internacionais, que confirma a assinatura sem retirar desta a sua
importância internacional. E nem poderia ser diferente, uma vez que é a assinatura que permite ao
Estado proceder à ratificação.178 Além disso, a ratificação obriga o Estado a cumprir, de boa-fé, todo o
pactuado, sob pena de responsabilidade internacional por descumprimento voluntário do acordo.179

Pelo fato de a ratificação expressar a confirmação da vontade do Estado em obrigar-se
internacionalmente, daí decorrendo o seu apego a todas as obrigações e responsabilidades impostas
no respectivo instrumento, é que se diz tratar-se da fase mais relevante do processo de conclusão de
tratados. Essa afirmação, entretanto, não retira da assinatura a sua importância, uma vez que a partir
dela o Estado já é obrigado a não praticar, em virtude do princípio da boa-fé, atos contrários aos
interesses estabelecidos no tratado que assinou (art. 18, alínea a). Além disso, nos termos do art. 12 da
Convenção de 1969, o tratado pode entrar em vigor na data da assinatura se nele contiver cláusula
expressa dispondo nesse sentido, ou quando se estabeleça, de outra forma, que os Estados
negociadores acordaram em dar à assinatura esse efeito, ou ainda quando a intenção do Estado



interessado em dar esse efeito à assinatura decorra dos plenos poderes de seu representante ou tenha
sido manifestada durante a negociação.

Os fundamentos que justificam a ratificação, segundo Angelo Piero Sereni, advêm de vários
fatores: a) as matérias objeto do tratado são de importância e devem ser apreciadas pelo Chefe do
Estado; b) por meio dela o Chefe do Estado fiscaliza se houve ou não abusos por parte dos seus
plenipotenciários em relação à conclusão do acordo internacional; c) os parlamentos começaram a
intervir nos assuntos do Executivo, democratizando as relações internacionais; d) a possibilidade do
texto do tratado passar anteriormente à sua aceitação definitiva, pelo crivo popular manifestado por
meio dos referendos parlamentares, fase necessária, segundo a maioria dos direitos internos estatais,
para a validade do compromisso internacional, antes de declarada definitivamente a vontade do
Estado em obrigar-se pelo acordo no plano internacional; e) dar aos órgãos internos a oportunidade
de decidirem com calma e com ponderação acerca do acordado internacionalmente; e f) a necessidade
dos órgãos internos encarregados de formar e declarar a vontade do Estado no plano internacional de
conhecer e avaliar as reações suscitadas pelo texto do tratado na opinião pública nacional.180

A ratificação é, assim, a fase por meio da qual os atos internacionais assinados pelo governo se
convertem em obrigatórios para o Estado, após a troca ou depósito dos seus instrumentos em Estado
ou órgão que assuma a sua custódia. Devido à sua importância, passou então a ratificação a ser
subentendida nos tratados internacionais em devida forma, caso sejam silentes a respeito dela. A
Convenção de Havana sobre Tratados, de 1928, diz expressamente, no seu art. 5º, que os tratados "não
são obrigatórios senão depois de ratificados pelos Estados contratantes, ainda que estacláusula não
conste nos plenos poderes dos negociadores, nem figure no próprio tratado".181

A multiplicação dos acordos executivos, no cenário internacional, é que tem trazido sérios
prejuízos para o instituto da ratificação, fato esse que levou a CDI a não mais estabelecer a
obrigatoriedade da ratificação para todos os casos, declarando que ela seria necessária apenas em
princípio, podendo o texto convencional excepcionar tal regra, notadamente em se tratando dos
acordos em forma simplificada.

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados regula a ratificação, de forma específica, nos §§
1º e 2º do art. 14, que assim dispõem:

"Artigo 14. Consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela ratificação, aceitação ou
aprovação.

1. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela ratificação:

a) quando o tratado disponha que esse consentimento se manifeste pela ratificação;

b) quando, por outra forma, se estabeleça que os Estados negociadores acordaram em que a
ratificação seja exigida;

c) quando o representante do Estado tenha assinado o tratado sujeito a ratificação; ou

d) quando a intenção do Estado de assinar o tratado sob reserva de ratificação decorra dos plenos
poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante a negociação.

2. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifestar-se pela aceitação ou
aprovação em condições análogas às aplicáveis à ratificação."

Como se percebe, em 1928, ao tempo da Convenção de Havana sobre Tratados (que dispõe que os
"tratados não são obrigatórios senão depois de ratificados pelos Estados contratantes..."), a presunção
era em favor da ratificação, ao passo que em 1969, com a Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados (segundo a qual o "consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se
pela ratificação quando o tratado disponha que esse consentimento se manifeste pela ratificação..."), a
presunção passa a ser em favor da assinatura.182 Não obstante essa disposição da Convenção de Viena
de 1969, o que atualmente tem sido aceito (v.g., pela CDI, desde 1962) é que o silêncio do tratado a
respeito da ratificação não desonera o governo dessa formalidade, uma vez que, segundo a melhor
doutrina, há em todo tratado internacional silente uma cláusula tácita de ratificação.183



A ratificação efetivamente se consuma com a comunicação formal que uma parte faz à outra de
que aceitou obrigar-se definitivamente. Tal comunicação se materializa mediante a expedição de um
documento chamado carta de ratificação, assinada pelo Chefe do Estado e referendada pelo Ministro
das Relações Exteriores. É por meio dessa carta que o governo de um Estado comunica ao governo do
outro (ou outros, via Secretariado das Nações Unidas, ou da OEA etc.) e a quem mais possa interessar
que o texto do tratado foi definitivamente aceito e que será inviolavelmente cumprido.184 Os
instrumentos de ratificação usualmente emitidos pelo governo brasileiro seguem basicamente o
seguinte modelo:

"(Nome do Presidente)

Presidente da República Federativa do Brasil.

Faço saber aos que virem a presente Carta de Ratificação, que entre a República Federativa do
Brasil e (...), pelos respectivos plenipotenciários, foi concluído e assinado em (...), no dia (...) de (...) de
(...), um tratado do teor seguinte (segue-se o teor do instrumento).

E havendo o Congresso Nacional aprovado o mesmo tratado, acima transcrito, o confirmo e ratifico
e, pela presente, o dou por firme e valioso para produzir seus devidos efeitos, prometendo que será
cumprido inviolavelmente.

Em fé do que mandei redigir esta Carta, que firmo e é selada com o Selo das Armas da República e
subscrita pelo Ministro das Relações Exteriores.

Dada no Palácio do Planalto, em Brasília, aos (...) dias do mês de (...) de (...), aos (...) da
Independência e (...) da República".

Mas a simples ratificação do tratado não é suficiente para que ele entre emvigor. A assinatura da
carta de ratificação é um ato interno que não tem o condão de dar vigência ao acordo. A entrada em
vigor dos tratados dá-se por meio da troca ou do depósito dos instrumentos de ratificação em Estado
ou órgão que assuma a sua custódia (v.g., a ONU e a OEA); nesse último caso, cabe ao depositário dar
aos demais pactuantes a notícia de que o Estado já ratificou o tratado e que este já pode ser
potencialmente aplicado (quando não há no texto previsão de vacatio legis). Só a partir da troca ou do
depósito dos instrumentos de ratificação que os contratantes efetivamente manifestam, uns aos
outros, sua vontade firme de cumprir com o pactuado. A troca dos instrumentos de ratificação tem
lugar nos tratados bilaterais e sua cerimônia é análoga à assinatura do acordo. O depósito, por sua vez,
ocorre nos tratados multilaterais, quando cada governo prepara apenas um instrumento de
ratificação, que é enviado ao depositário do tratado previamente escolhido para tal finalidade.185
Somente a partir daí (no caso dos tratados multilaterais) é que as outras partes-contratantes
manifestam, umas às outras, sua vontade de, efetivamente, aderir ao pactuado. Antes desse ato
complementar, não se pode exigir vigência aos tratados internacionais. Essa é a última fase do
processo de ratificação dos tratados, se a entendermos em sentido lato. Existem, como se vê, duas
operações: a ratificaçãopropriamente dita e a sua troca ou depósito.186 É o que sugere a leitura do art.
16, alíneas a e b, da Convenção de Viena de 1969, que regulamenta a matéria, nestes termos:

"Artigo 16. Troca ou depósito dos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.

A não ser que o tratado disponha diversamente, os instrumentos de ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão estabelecem o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado por
ocasião:

a) da sua troca entre os Estados contratantes;

b) do seu depósito junto ao depositário; ou

c) da sua notificação aos Estados contratantes ou ao depositário, se assim for convencionado."

É importante salientar que, em relação ao Brasil, o modelo de instrumento de troca de ratificações
(empregado nos tratados bilaterais) tem sido o seguinte:

"Os abaixo assinados (...), Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil e (...), enviado



extraordinário e ministro plenipotenciário de (...), devidamente autorizados, se reuniram na cidade
de (...), no Palácio (...), no dia (...) de (...) de (...), para proceder à troca de ratificações do tratado de (...)
entre os dois países, concluído e firmado na mesma cidade no dia (...) de (...) de (...). E, havendo
achado conformes e em boa e devida forma os dois respectivos instrumentos de ratificação,
realizaram a sua troca. Em fé do que, firmaram a presente ata, em dois exemplares, nos idiomas (...) e
(...), pondo neles os respectivos selos".

Afora a ratificação propriamente dita e a sua troca ou depósito, a Convenção de 1969 alude ainda a
uma terceira modalidade de aperfeiçoamento do tratado, prevista na alínea c, do art. 16: a notificação
da prestação do consentimento aos demais contratantes ou ao depositário.187 Quais as regras para a
notificação na Convenção de Viena de 1969? Segundo a Convenção, uma notificação deverá será
transmitida, se não houver depositários, diretamente aos Estados a que se destina ou, se houver
depositário, a este último (art. 78, alínea a); será considerada como tendo sido feita pelo Estado em
causa somente a partir do seu recebimento pelo Estado ao qual é transmitida ou, se for o caso, pelo
depositário (art. 78, alínea b); se tiver sido transmitida a um depositário, será considerada como tendo
sido recebida pelo Estado ao qual é destinada somente a partir do momento em que esse Estado tenha
recebido do depositário a informação prevista no § 1º, alínea e, do art. 77 da Convenção, que exige do
depositário que informe as partes e os Estados que tenham direito a ser partes no tratado de
quaisquer atos, notificações ou comunicações relativos ao instrumento internacional ratificado (art.
78, alínea c).188

Em suma, uma vez ratificado o acordo (com o cumprimento da formalidade da troca ou do
depósito dos instrumentos de ratificação) o Estado passa a vincular-se ao tratado de modo definitivo,
dele podendo se desvincular apenas pelo ato da denúncia, que é a maneira costumeira, codificada na
Convenção de Viena, de deixar de ser parte em um compromisso internacionalmente válido.189
Levada a efeito a ratificação, não se exige, no âmbito internacional, outro procedimento tendente a
dar validade e aplicação ao compromisso então firmado pelo governo.

Ao ratificar um tratado o Estado assume as obrigações de respeitar, fazer respeitar e garantir os
direitos reconhecidos pelo texto convencional a toda pessoa sujeita à sua jurisdição; adaptar sua
legislação interna ao estabelecido no tratado (o que, via de regra, é desrespeitado pela maioria dos
Estados); assegurar que as suas autoridades não tomem medidas ou ações que sejam contrárias ao
disposto no tratado; e colocar à disposição de toda pessoa que se sinta violada em seus direitos,
recursos jurídicos efetivos para corrigir tal situação.

A ratificação também tem características próprias que devem ser analisadas separadamente, quais
sejam:

Ato externo e de governo. A ratificação é ato jurídico externo e de governo, levado a efeito pelas
estritas regras do Direito Internacional Público e não pelas disposições constitucionais internas de
cada país. De fato, não há nos sistemas constitucionais dos Estados regras sobre ratificação de
tratados, havendo apenas certa prática estatal - às vezes bem estabelecida, às vezes incipiente -
relativamente ao tema.190 Assim sendo, não há que se falar - por absoluta impropriedade técnica - em
"ratificação constitucional" ou em "ratificação de Direito interno", como querendo significar a
aprovação dada pelo Poder Legislativo ao tratado internacional ou a sua promulgação interna.191
Qualquer referência à ratificação do Congresso ou à ratificação interna do tratado é incorreta e não
deve ser assim entendida. Daí ter sido criticado por Bevilaqua o art. 9º da Lei de 29 de outubro de
1891, que apelidava de ratificação o ato pelo qual o Congresso aprova um tratado.192 A própria
Convenção de Viena de 1969, no seu art. 2º, § 1º, alínea b, abraça a tese de ser a ratificação ato jurídico
de natureza externa. Lê-se, no citado dispositivo, que por "ratificação" entende-se o ato "pelo qual um
Estado estabelece no plano internacional o seu consentimento em obrigar-se por um tratado". A
Convenção foi bastante clara na assertiva de que tais termos se referem a atos jurídicos
internacionais. O que existe internamente, assim, é tão somente o referendum do Parlamento, o que
não significa ratificação no sentido que lhe dá o Direito Internacional Público, que é ato próprio
(exclusivo) do governo. Aliás, a competência para ratificar é sempre do Poder em nome do qual foram
assinados os tratados.193 Portanto, não dizem respeito à ratificação em sentido técnico o referendo
parlamentar ou quaisquer outros procedimentos similares estabelecidos pelo Direito interno.194
Assim, a validade de um tratado internacional, bem como as disposições sobre sua vigência, devem
ser buscadas nas regras do direito das gentes e não nas normas constitucionais internas sobre



competência para concluir tratados ou quaisquer outras de índole doméstica.

Mas, quem estabelece qual poder do Estado é o competente para manifestar o seu consentimento
em obrigar-se por um tratado no plano internacional? Numa resposta apressada, se poderia pensar
ser o Direito interno que, por ato próprio, fixa e estabelece esse poder do Estado e, consequentemente,
por meio de quem ele se manifesta. Mas quando se coloca o problema dentro do contexto da teoria
monista com primazia do Direito Internacional, chega-se à conclusão de que a competência dos
órgãos encarregados de aprovar o tratado é fixada pelo Direito interno, mas por delegação do Direito
Internacional Público. Este, que é a fonte da qual emana o Direito interno estatal, é que delega aos
Estados o poder para celebrar tratados. E tais Estados devem respeitar os limites impostos pelo Direito
Internacional em relação à ratificação do acordo, que segundo a Convenção de Viena de 1969 é o ato
"pelo qual um Estado estabelece no plano internacional o seu consentimento em obrigar-se por um
tratado". Ainda que exista a participação do Poder Legislativo no processo de conclusão de tratados, a
prerrogativa discricionária da ratificação, segundo o Direito Internacional, é do chefe de Estado, a
quem compete decidir sobre a sua oportunidade e conveniência. Trata-se de ato externo e de governo
regulado pelo direito das gentes em todos os seus aspectos, não podendo, enfim, ser modificado pela
vontade unilateral dos Estados. Portanto, só há uma ratificação juridicamente válida: aquela levada a
efeito pelas regras expressas do Direito Internacional Público, não havendo que se falar em
ratificação de Direito interno ou em qualquer ato interno com efeito de ratificação.

A ratificação, ademais, não deixa de ser ato internacional por ser precedida de aprovação do
Legislativo. Equivoca-se gravemente quem julga desnecessária a ratificação, pelo fato de o Parlamento
já ter se manifestado anteriormente no processo de celebração de tratados. Sem a ratificação, a
vontade definitiva do Estado não se exprime e sem ela não se há como exigir o cumprimento do
tratado relativamente aos outros Estados que dele são partes, a não ser na hipótese excepcional de o
tratado já ter valor jurídico vinculante a partir da assinatura (nos termos do art. 12 da Convenção).

Ato expresso. A ratificação deve ser sempre manifestada de forma expressa, não se admitindo que
ato de tamanha importância possa ser revelado tacitamente. Para a Convenção de Havana sobre
Tratados (1928), a ratificação deve ser "feita porescrito, de conformidade com a legislação do Estado"
(art. 6º). A escritura da ratificação já foi também defendida por vários autores, no sentido de ser mais
probatório aquilo que vem expresso por escrito. Modernamente, entretanto, já se aceitou como ato
ratificatório manifestação oral de chefe de Estado que, publicamente, declarou como firme o
compromisso assumido.195 Para nós, a escritura da ratificação não deve ser facilmente dispensada,
especialmente pelo fato de expressar maior certeza e trazer maior segurança para as relações
internacionais no que tange à verdadeira vontade do Estado em obrigar-se pelo tratado.

Ato político e circunstancial. Caracteriza-se ainda a ratificação por ser um ato eminentemente
político e circunstancial, posto não estar o Chefe do Executivo - a quem, quase sem exceção, o Direito
Constitucional concede o poder para manter relações com potências estrangeiras - obrigado a
proceder à confirmação, perante as outras partes, da vontade do Estado em obrigar-se. As
Constituições determinam que a ratificação de tratados deve dar-se após o referendo do Poder
Legislativo. Tal referendo insere-se no processo de formação dos tratados como uma fase
intermediária entre a assinatura e a ratificação. Entretanto, a aprovação do Parlamento em relação ao
tratado não obriga o Chefe do Executivo à sua ratificação, podendo este decidir discricionariamente. É
dizer, após a aprovação do tratado pelo Parlamento, pode ou não o governo ratificá-lo, segundo o que
julgar mais conveniente (característica política) ou, ainda, segundo as circunstâncias do momento
(característica circunstancial). A não ratificação do tratado é ato lícito (internamente e
internacionalmente) e incapaz de gerar qualquer tipo de responsabilização do Presidente da
República. Do seu caráter dúplice decorre a falta de prazo para que seja levada a efeito no cenário
internacional, a menos que o tratado expressamente fixe um prazo determinado para ela. Nesse
ponto, a doutrina mais moderna e a prática internacional têm sido unânimes. O Presidente da
República, quando deixa de ratificar um acordo internacional, aliás, exerce um direito inerente à
própria soberania do Estado que lidera, decorrente da definitividade de sua decisão político-
discricionária.

Ato discricionário. Como corolário lógico da característica anterior, a ratificação é ainda
discricionária, dependendo exclusivamente da vontade do governo, que atentará para os critérios da
conveniência e oportunidade. Se o Chefe do Executivo pode inclusive "desistir" de prosseguir na



conclusão do acordo, mandando arquivá-lo antes mesmo da apreciação pelo Poder Legislativo, pode
ele também deixar de ratificar o tratado depois deste ter sido aprovado pelo Parlamento.196 A não
ratificação do tratado, ademais, é ato legítimo e permitido pelo Direito Internacional Público, não
acarretando a responsabilidade internacional do Estado, sem embargo de poder dar ensejo a
retaliações de caráter político. Parece lógico que o Poder Executivo - que poderia sequer ter dado
início às negociações do tratado ou dela não ter feito parte, bem como sequer ter enviado o texto
convencional à aprovação parlamentar - deva ter também a faculdade de decidir se ratifica ou não
(segundo os critérios da oportunidade e conveniência) o acordo que anteriormente firmou. Trata-se
da consagração do princípio da liberdade de recusa da ratificação, que é aceito por todos os
internacionalistas.197 E os motivos da recusa da ratificação são variados: mudanças de orientação
política, o conhecimento de que os outros Estados não estão dispostos a ratificar o acordo, a
ocorrência de fatos supervenientes etc.

Imagine-se, v.g., o tratado celebrado a fim de permitir a construção de um aqueduto ligando dois
Estados, e que esperou anos a fio até sua aprovação pelo Parlamento. No momento da ratificação
percebe-se ter secado a nascente da água que seria pelo aqueduto transportada. Diante dessa situação,
perguntar-se-ia o Presidente da República: que conveniência teria ao país a ratificação de um tratado
impossível de ser realizado pela perda completa do objeto? Não fosse a ratificação ato discricionário
do Chefe do Executivo, o país teria certamente que assumir acordos já obsoletos ou (como no
exemplo) impossíveis de realizar-se.

Essa tese da ratificação como ato discricionário está expressamente consagrada no art. 7º da
Convenção de Havana sobre Tratados, que assim dispõe:

"Artigo 7. A falta de ratificação ou a reserva são atos inerentes à soberania nacional e, como tais,
constituem o exercício de um direito, que não viola nenhuma disposição ou norma internacional. Em
caso de negativa, esta será comunicada aos outros contratantes."

Mas essa regra da facultatividade (discricionariedade) da ratificação não é absoluta para todos os
tratados, havendo exceção no que toca exclusivamente às convenções da OIT (como se verá com
detalhes na Parte V, Capítulo II, Seção I, item nº 5).

Ato irretroativo. A ratificação, a menos que o tratado expressamente disponha de outra forma, não
tem efeitos retroativos.198 A doutrina consagrada em todo o século XIX e início do século XX, na
jurisprudência norte-americana, sobre a retroatividade da ratificação, não tem mais razão de ser. Se é
a ratificação ou, antes, a troca ou o depósito dos seus instrumentos, que confere força obrigatória ao
tratado, parece claro não se poder pretender sua retroação à data da assinatura. Não importa seja o
tratado conhecido ou indicado pela data da assinatura. Isto serve para que se possa mais facilmente
identificá-lo, pois nem sempre é fácil conhecer a data precisa da ratificação de cada Estado.199 Aliás, a
data da assinatura do acordo é muito mais conhecida que a própria data de sua entrada em vigor.
Mas isto não significa que a ratificação deva retroagir à assinatura. De sorte que um tratado só passa a
ser considerado efetivo para os Estados-partes a partir da ratificação, entendendo-se como tal a troca
ou depósito dos seus instrumentos constitutivos em Estado ou organismo para esse fim designado. A
Convenção de Havana sobre Tratados, a esse propósito, determina no seu art. 8º:

"Os tratados vigorarão desde a troca ou depósito das ratificações, salvo se, por cláusula expressa,
outra data tiver sido convencionada".

Enfim, se o Estado só se encontra juridicamente obrigado pelo texto do tratado por meio da
ratificação, parece óbvio que é tão somente a partir dela (ex nunc, portanto) que o tratado produzirá
seus efeitos, opinião já consagrada pela doutrina, prática e jurisprudência internacionais.200

Ato irretratável. Não obstante seja ato discricionário, uma vez levada a efeito passa a ser a
ratificação irretratável.201 Tal irretratabilidade opera mesmo antes do compromisso ter entrado em
vigor internacional, tendo como termo a quo a sua manifestação mesma. Nada mais correto. Ora, os
governos têm a faculdade de sequer participar das negociações internacionais e, uma vez tendo dela
participado, jamais enviar o texto convencional ao referendo parlamentar, e ainda, após manifestação
positiva do Parlamento, deixar de ratificar o acordo, segundo o que entender conveniente.202 Não
seria então razoável que, depois de todas essas oportunidades de desistência, pudesse o chefe de
Estado simplesmente voltar atrás no seu ato de vontade. Tal irretratabilidade também opera em dois



períodos de tempo imediatamente anteriores à vigência do tratado na ordem internacional: 1) nos
casos em que se aguarda alcançar o quorum de ratificações nos tratados condicionais, em homenagem
aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica; e 2) no eventual período de acomodação (vacatio
legis) constante do próprio tratado para a sua entrada em vigor, posto já se encontrar o acordo
perfeitamente consumado.203

A ratificação consumada pode, contudo, ser desfeita: 1) nos casos de denúncia unilateral, quando
esta é permitida; ou 2) quando a entrada em vigor do tratado seja indevidamente retardada, como se
lê no art. 18, alíneas a e b, da Convenção de Viena de 1969.204 Apesar de não ter sido clara a respeito
da possibilidade de retratação da ratificação, previu a Convenção a prática de atos frustratórios do
objeto e da finalidade do tratado ratificado, ainda não em vigor, caso exista indevida demora
provocada por uma das partes, impedindo que o acordo se consume.

Inexistência de prazos gerais. Não existe norma (sequer costumeira) que estabeleça prazo para que
seja apresentada a ratificação, a partir do momento em que se terminam as negociações, ou a partir
da assinatura - caso postergada - ou ainda do momento em que o Estado obteve o referendum
parlamentar aprobatório do texto convencional. O tratamento da matéria é, portanto, casuístico. Às
vezes, os tratados silenciam a respeito do prazo de ratificação, autorizando então os governos
respectivos a ratificá-lo quando bem entenderem. Na prática, os governos ratificam os tratados no
momento que entendem o engajamento definitivo do Estado como oportuno e conveniente aos
interesses nacionais. Em outros casos, tratados existem que estabelecem a obrigação das partes em
ratificá-lo "o mais breve possível", situação que, na prática, em nada se distingue da anterior.205

O que não se pode, nesse domínio, é pretender estabelecer para a ratificação, por analogia à regra
do art. 66, §§ 1º e 3º, da Constituição de 1988, um prazo determinado (para a sanção das leis esse prazo
é de quinze dias, após o qual o silêncio do Presidente da República importa em sanção tácita) para que
o governo manifeste a vontade definitiva do Estado em obrigar-se pelo tratado. Mesmo os autores que
entendem plausível essa solução em outros países - como Jorge Miranda, em Portugal - entendem que
"talvez se justifique um prazo mais alargado, por a conclusão de um tratado exigir maior ponderação
do que a aprovação de uma lei (que o Estado pode sempre livremente revogar)".206

Estabelecendo, porém, o próprio tratado prazo certo para o engajamento definitivo, fica impedida
qualquer manifestação ratificatória fora desse limite temporal. Ocorre que muitos desses tratados são
abertos à adesão, dando então segunda chance àqueles Estados faltosos de manifestarem em
definitivo o seu consentimento. Assim, caso o Estado que participou da elaboração do tratado perca o
prazo estipulado para a sua ratificação, poderá a ele aderir se se tratar de instrumento aberto. A
adesão, nesse caso, se transforma em verdadeira ponte ou chavedeouro para aquele Estado que deixou
de observar o prazo para ratificar. Foi o que ocorreu com o Brasil a respeito da Convenção de Genebra
para a adoção de uma Lei Uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, que mandava (no
seu art. 4º) fossem os instrumentos de ratificação depositados antes de1º de setembro de 1932. Não
tendo o Brasil observado tal prazo, veio ele aderir à convenção (nos termos do seu art. 5º) em 26 de
agosto de 1942.207

(Im)possibilidade de ratificação condicional. A Convenção de Havana sobre Tratados rechaça a
possibilidade de ratificação condicional, quando estabelece, no seu art. 6º, que a mesma "deve ser
dada sem condições e abranger todo o tratado".208 Aqui temos duas situações: a obrigação de a
ratificação ser realizada sem condições; e a exigência de que ela abranja todo o tratado. No que tange
à primeira situação (impossibilidade de ratificação condicional) nenhum problema aparece. Mas no
que se refere à segunda, há conflito do art. 6º da Convenção de Havana com o art. 2º, § 1º, alínea d, da
Convenção de Viena de 1969, que permite que se ratifique um tratado com reservas. Assim, a segunda
situação colocada pelo art. 6º da Convenção de Havana (que diz abranger a ratificação "todo o
tratado") deve ser interpretada com as limitações impostas pela Convenção de Viena de 1969,
vigorando apenas no que diz respeito à impossibilidade de ser a ratificação manifestada
condicionalmente.

Analisadas as regras sobre a ratificação de tratados internacionais, cabe agora verificar o instituto
da adesão.

f) A adesão. Caso o Estado tenha a intenção de ingressar num tratado ex postfacto, poderá fazê-lo (a



depender das circunstâncias) mediante adesão.209 Seja porque o Estado não participou das
negociações do tratado, nem tampouco o assinou, seja porque perdeu o prazo para ratificar, ou
porque o denunciou e arrependeu-se, poderá, mesmo assim, dele se tornar parte caso o instrumento
seja aberto à adesão. Em outras palavras, a adesão consiste na manifestação unilateral de vontade do
Estado, que exprime o seu propósito em se tornar parte de determinado tratado que não negociou
nem assinou, ou, se o assinou, não o ratificou por qualquer circunstância ou o denunciou etc. Os
motivos que levam um Estado a aderir a certo tratado são variados, podendo-se destacar nitidamente
ao menos quatro situações: interesse em ser parte de um ato internacional de cujas negociações não
participou; arrependimento por não ter assinado o tratado no momento oportuno; perda do prazo
para a sua ratificação; e arrependimento por ter denunciado o tratado (hipótese em que pretende
novamente dele voltar a ser parte). A natureza jurídica da adesão é idêntica à da ratificação: conota a
vontade firme e consistente do Estado de engajar-se no compromisso internacional em causa.210 A
mesma prática também se aplica às organizações internacionais.

A adesão vem regulada pelo art. 15 da Convenção de Viena de 1969, nos seguintes termos:

"Artigo 15. Consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela adesão.

O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela adesão:

a) quando esse tratado disponha que tal consentimento pode ser manifestado, por esse Estado, pela
adesão;

b) quando, por outra forma, se estabeleça que os Estados negociadores acordaram em que tal
consentimento pode ser manifestado, por esse Estado, pela adesão; ou

c) quando todas as partes acordarem posteriormente em que tal consentimento pode ser
manifestado, por esse Estado, pela adesão."

Com a adesão, permite-se a qualquer Estado que galgue a condição de parte em um tratado
multilateral aberto, com extensas vantagens, como a facilidade de ingresso nesses tratados, sem a
necessidade do desgaste das negociações, a espera reduzida para que o instrumento entre em vigor
(caso tenha sido realizada antes da entrada em vigor do tratado no plano externo) e, ainda, a
vantagem da aplicação imediata do acordo na ordem jurídica estatal (quando manifestada depois da
entrada em vigor internacional do instrumento).

Eventualmente, a adesão pode ser a forma única de participação de um Estado em determinado
tratado, a depender do que está previsto no instrumento internacional. Há exemplos (não muitos) de
tratados cuja forma de aceite do Estado é somente a adesão, como as Convenções sobre Privilégios e
Imunidades da ONU e dos Institutos Especializados, de 13 de janeiro de 1945 e 25 de novembro de
1947, respectivamente. Também nos casos em que o texto convencional é adotado por uma
Organização Internacional e autenticado por seus agentes, é possível escolher a adesão como forma
única de participação dos Estados naquele tratado.211

A adesão só tem lugar nos acordos multilaterais. Não se pode vislumbrar a sua existência nos
pactos bilaterais, que são naturalmente fechados às duas únicas partes que deles são signatárias.
Contudo, poderia se objetar existir acordos "bilaterais" abertos à adesão futura de terceiros Estados.
Nesse caso, não se está diante, evidentemente, de um tratado propriamente bilateral, como à primeira
vista aparenta ser. O fato de o início de vigência dar-se com apenas duas partes não leva à conclusão
de ser tecnicamente bilateral o instrumento. Trata-se de acordo verdadeiramente coletivo, uma vez
presente a autorização de ingresso de outras partes pela via da adesão.

Não é necessário se encontrar em vigor o tratado para que possa o Estado a ele aderir.212 A prática
internacional tem, inclusive, admitido a adesão naqueles casos em que se aguarda certo quorum de
ratificações para a entrada em vigor de um tratado. Esse quorum tem sido atingido pelas ratificações
dos Estados e também pelas adesões daqueles que não participaram das negociações, mas do acordo
desejam se tornar partes. Em suma, não são poucos os tratados, na atualidade, que trazem consigo
disposições semelhantes à do art. 84, § 1º, da própria Convenção de Viena de 1969, segundo o qual: "A
presente Convenção entrara em vigor no trigésimo dia que se seguir à data do depósito do trigésimo
quinto instrumento de ratificação ou adesão".



Questão interessante é a de saber se é necessária a ratificação naqueles tratados firmados por
adesão, uma vez que aquela poderia ser tida como desnecessária. Foi no período da SdN que a prática
da adesão sujeita à ratificação teve o seu maior desenvolvimento. A doutrina, de um modo geral, tem
declarado que a ratificação é estranha à adesão. A mesma resposta, entretanto, não se encontra na
prática internacional, que tem consagrado a possibilidade de ratificação na adesão, talvez por
reconhecer que o Executivo muitas vezes não aguarda o referendum do Poder Legislativo e se apressa
em aderir ao texto do tratado anteriormente firmado por outros Estados. A Convenção de Havana de
1928, no seu art. 19, a esse respeito assim dispõe:

"Um Estado que não haja tomado parte na celebração de um tratado poderá aderir ao mesmo se a
isso não se opuser alguma das partes contratantes, a todas as quais deve o fato ser comunicado. A
adesão será considerada como definitiva a menosque seja feita com reserva expressa de ratificação".

A mesma orientação tem sido adotada pela CDI, que considera a adesão sujeita à ratificação como
"anômala", porém frequente. O Brasil, por sua vez, tem seguido os dois processos de adesão: a) ora dá-
se a adesão definitiva, autorizado o Executivo pelo Congresso Nacional; b) ora faz-se a adesão ad
referendum, subordinando-a à posterior manifestação do Poder Legislativo. Assim, a conclusão que se
chega é que a ratificação não tem sido estranha à adesão, sem embargo de constituir um fato
"anômalo" e, por vezes, bastante condenado pela doutrina.213

Frise-se que nem todos os tratados internacionais permitem a adesão. Somente quando se cuida
dos chamados tratados abertos é que tal será possível. É dizer, a adesão do tratado por parte de
determinado Estado (ou organização internacional) que não participou de sua elaboração, ou que o
havia anteriormente denunciado, ou, ainda, perdido o prazo para a sua ratificação, somente será
possível quando o próprio texto do tratado, expressa ou tacitamente, assim o permitir.

Destaque-se ser condição fundamental (no Brasil) para que o Estado adira ou aceite o tratado a
existência de prévia autorização do Congresso Nacional, tal como ocorre com o tratado assinado, que
somente pode ser ratificado depois de aprovado pelo Parlamento. Se o Presidente da República
necessita da autorização do Congresso para ratificar um tratado, parece evidente que também
necessitará da mesma aprovação congressual caso pretenda a ele aderir. Portanto, o mesmo
procedimento interno utilizado para aprovação de um tratado assinado, vale para a adesão. O
Congresso Nacional, nesse caso, quando permite a adesão ao tratado, não age ad referendum, como
quando aprova um acordo internacional anteriormente assinado pelo Chefe do Executivo e permite
sua ratificação por esse mesmo órgão, mas concede tecnicamente uma "autorização", que é sempre
prévia a qualquer manifestação de vontade do Poder Executivo. Nada impede, porém, que a adesão ao
tratado seja anterior à manifestação congressual e manifestada sob reserva deratificação, como se
falou acima, quando então o Parlamento voltará a decidir adreferendum. A prática brasileira (repita-
se) tem seguido os dois processos: ora adere definitivamente ao tratado, com autorização prévia do
Congresso Nacional ao Poder Executivo; ora adere ad referendum, subordinando a adesão à futura
aceitação pelo Parlamento.214

Depois de autorizada pelo Congresso deve o Presidente da República, tal como na ratificação,
proceder ao depósito da carta ou instrumento de adesão no organismo depositário ou no Estado
designado para esse encargo. O depositário dará então conhecimento às demais partes no acordo da
adesão ali efetivada. A única diferença da ratificação que aqui se apresenta diz respeito à
impossibilidade de troca dos instrumentos de adesão, uma vez que a troca dá-se nos acordos
bilaterais, os quais, como já se falou, são infensos à adesão, por serem tratados fechados a duas partes
apenas. Assim, em se tratando de adesão nenhuma carta ou instrumento se troca, mas sim se deposita
na organização ou Estado designados depositários.

Uma vez depositado o instrumento de adesão - ainda à semelhança do que se dá com o tratado
ratificado - deve o Chefe do Executivo expedir decreto de promulgação e publicá-lo no Diário Oficial da
União com o texto do tratado em apenso.

10. Reservas aos tratados multilaterais. A prática de se aderir com reservas começou a popularizar-
se a partir da segunda metade do século XIX, quando as convenções multilaterais começaram a
abranger número cada vez maior de Estados. Foi, no entanto, tão somente a partir das convenções da
Haia de 1899 e 1907 que as reservas passaram a ter o status de "instituição".215 Chegou-se à conclusão
de que é melhor para o mundo jurídico internacional ter apenas parte de um tratado em vigor entre



os Estados, ou mesmo ter as suas cláusulas reduzidas em seus efeitos, do que não existir entre esses
mesmos Estados qualquer regulamentação jurídica. Ademais, se se pensar que dada a regra da
unanimidade poderia eventualmente um tratado não obter o consenso necessário para a sua
aprovação, é mais do que justo possam os Estados ter a possibilidade de reservar certos dispositivos
do tratado, a fim de eliminar tal inconveniente, sem impor às demais partes um sacrifício demasiado
grave e sem renunciar à sua participação no acordo.216

No início, era exigido o consentimento expresso ou implícito de todos os signatários para que uma
reserva pudesse ser aceita; mas, nas últimas décadas, os próprios tratados multilaterais, em sua
maioria, já passaram a trazer artigos regulamentando a possibilidade ou não de reservas e seu
respectivo alcance, o que se deve, em parte, à Resolução nº 598 (VI) da Assembleia Geral da ONU,
aprovada, nesse sentido, em 12 de janeiro de 1952.

A prática das reservas nos tratados multilaterais, apesar de apresentar certas vantagens, pode
também conter sérios inconvenientes, à medida que introduz no tratado uma diversidade de regimes
às vezes incompatível com a função unificadora da regulamentação convencional, devendo, por isso,
ser estudada em detalhes dentro da teoria dos tratados.

a) Conceito e formulação das reservas. O art. 2º, § 1º, alínea d, da Convenção de Viena de 1969,
define a reserva como sendo "uma declaração unilateral, qualquer que seja o seu enunciado ou
denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir,
com o objetivo de excluir ou modificar os efeitos jurídicos de certas disposições do tratado em sua
aplicação a esse Estado". A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados entre Estados e
Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, de 1986, em disposição em tudo
semelhante, da mesma forma autoriza a aposição de reservas pelas organizações interestatais (art. 2º,
§ 1º, alínea d).217

Como se nota da definição exposta, qualquer denominação que o Estado dê carece de importância,
quando é perceptível o seu intuito de excluir ou modificar os efeitos jurídicos de certas disposições do
tratado por ele firmado. Pouco importa também a forma (desde que por escrito) do ato reservativo
estatal, devendo-se apenas levar em conta o seu conteúdo. É necessário não perder de vista que as
reservas são atos unilaterais estatais, devendo como tais ser compreendidas, principalmente no que
pertine à necessidade de ser manifesta a intenção do Estado em se eximir da obrigação ou de
modificá-la internamente. Nesse sentido é que se entende que uma reserva nada mais é do que a
vontade do Estado reservante de emendar o tratado (negativamente, ou seja, com subtração de
dispositivos) em suas relações com as demais partes.218 Em outras palavras, a reserva aparece na
Convenção de Viena como uma condição: a do Estado em causa aceitar o tratado, mas sem sofrer os
efeitos jurídicos de alguns de seus dispositivos. É dizer, o intento do Estado contratante quando faz
reservas ao tratado, constitui-se em uma proposta de modificação das relações desse Estado com os
outros Estados-partes, no que toca ao conteúdo objeto da reserva, de maneira que, nas relações entre
o Estado reservante e os demais, as disposições objeto das reservas são como se não existissem.219

As reservas, portanto, excluem ou modificam os termos do compromisso assumido, podendo dar-
se ao final das negociações, momento em que o Estado procede à assinatura do tratado, ou mesmo no
momento da ratificação (ou, ainda, da adesão), quando a sua manifestação torna-se então definitiva.

A Convenção de Viena de 1969, como se percebe, admite as reservas em vários momentos do
processo de celebração de tratados: quando o Estado assina, ratifica, aceita ou aprova um tratado (e,
nesse último caso, se está a permitir a formulação de reservas quando da aprovação parlamentar do
texto, ou seja, autorizando a aposição de reservas pelo Poder Legislativo), ou ainda quando o Estado
adere a um tratado de cujas negociações ele não participou. As reservas apresentadas quando da
assinatura do acordo evitam o chamado fator surpresa presente quando a sua aposição dá-se no
momento do consentimento definitivo (ratificação).220 O único detalhe a observar-se aqui (v. infra) é
que as reservas apostas quando da assinatura devem ser formalmenteconfirmadas quando da
ratificação, para que tenham valor jurídico; nesse caso, a reserva considera-se realizada na data de
sua confirmação (art. 23, § 2º). Frise-se, ainda, que a Convenção de Viena não permite a formulação de
reservas tardias, como se nota da redação do art. 2º, § 1º, alínea d. Assim, o termo limite que os
Estados têm para formular reservas é o momento do engajamento definitivo; a Convenção é clara ao
não permitir que se reserve determinado dispositivo convencional depois que o Estado manifestou



definitivamente o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado.221

Não há que se falar em reservas no caso dos tratados bilaterais, uma vez que nesses acordos a
vontade das partes têm de estar em perfeita harmonia, entendendo-se qualquer manifestação no
sentido de reserva como sendo uma nova proposta a ser discutida e renegociada pelas partes.222
Assim, o instituto jurídico das reservas só pode ter lugar (com sentido prático) nos tratados
multilaterais. O Projeto de Artigos da Comissão de Direito Internacional da ONU (1966) intitulava o
que hoje é a Seção 2, da Parte II, da Convenção de 1969 de Reservas aos Tratados Multilaterais. Mas na
redação final aprovada da Convenção, a mesma Seção 2 foi nominada apenas de Reservas, gerando
então alguma confusão. À época, o Presidente da Conferência, Prof. Roberto Ago, já havia dito
constituírem as reservas aos tratados bilaterais uma contradictio in terminis não permitida pelo
regime previsto na Convenção.223

b) Limites às reservas. É no próprio texto do tratado que a possibilidade e as condições de
formulação de reservas já vêm normalmente expressas. Se o mesmo silencia a respeito é porque,
obviamente, as admite, não se podendo entender de maneira contrária. Entretanto, o direito que os
Estados têm de formular reservas não é ilimitado. Ou seja, existem limites à possibilidade de aposição
de reservas, os quais podem ser de três ordens: 1) quando o próprio tratado expressamente veda a
aposição de reservas ao seu texto, tal como faz o art. 120 Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional; 2) quando o tratado prevê que somente determinadas reservas podem ser formuladas,
entre as quais não figure a reserva em questão; ou quando 3) nos casos não previstos nos números 1 e
2, a reserva seja incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Tais hipóteses constam do art. 19
da Convenção de Viena de 1969. No caso da primeira possibilidade não surgem dúvidas, uma vez que
o próprio texto convencional veda a possibilidade de aposição de reservas, como faz o citado art. 120
do Estatuto do TPI, nestes termos: "Não são admitidas reservas a este Estatuto". No segundo caso, o
tratado admite a possibilidade de reservas, mas somente em determinadas hipóteses, prevendo ficar
sem efeito quaisquer outras formuladas fora das ali previstas. E, no terceiro caso, as reservas
formuladas são nulas por serem incompatíveis com o objeto e a finalidade do tratado.

Essa última hipótese prevista pelo art. 19 da Convenção versa o limite mais importante relativo às
reservas, merecendo assim análise mais detida.224 Ela ocorre no caso de o tratado silenciar a respeito
da possibilidade de reservas ao texto; nesse caso, as reservas são possíveis, mas com os limites
estabelecidos pela norma. Assim, nos termos do citado art. 19 fica expressamente vedada a
formulação de reservas incompatíveis com o objeto e a finalidade do tratado, consagrando-se então a
obrigação de ser sempre observada a compatibilidade da reserva com o objeto e a meta do tratado
internacional, como aliás já decidiu a CIJ, em célebre parecer de 1951, relativo à admissibilidade de
reservas à Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio de 1948.225 Nesse caso, a
Corte aceitou a possibilidade de reservas nos tratados amplamente abertos, mas limitou sua aposição
à condição de não violarem o objeto e a finalidade do instrumento. Do parecer de 1951 foi possível
abstrair que a proibição do genocídio configurava norma de jus cogens internacional, o que
impossibilitava reservas à Convenção. Essa doutrina da compatibilidade tem, aliás, especial relevo
quando se cuida de tratados relativos a direitos humanos, os quais passam a ter um regime
diferenciado de reservas, eis que contam com o monitoramento de órgãos jurisdicionais permanentes
no controle da prática reservativa.226 Em outras palavras, no caso dos tratados de direitos humanos a
aceitação de reservas incompatíveis com o seu objeto e finalidade pode ficar a cargo dos próprios
órgãos de monitoramento por eles criados, diferentemente do que ocorreria no caso dos tratados
internacionais comuns (que não contam com órgãos de monitoramento internacional). É normal os
próprios tratados de direitos humanos autorizarem (até implicitamente) os órgãos judiciais por eles
criados (v.g., a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos de 1969), ou seus órgãos de monitoramento (v.g., o Comitê de Direitos Humanos do
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966), a declararem a invalidade de uma aceitação
de reservas nitidamente incompatíveis com o seu regime de proteção, obrigando então o Estado
reservante a cumprir o tratado em sua inteireza.227

Para nós, é lícito afirmar que o sistema de reservas da Convenção de Viena de 1969 (e também da
Convenção de Viena de 1986) não se mostra adequado para os tratados internacionais de direitos
humanos, que têm uma lógica totalmente distinta da dos tratados tradicionais (v. Parte IV, Capítulo I,
Seção I, item nº 8, infra).



A Corte Interamericana de Direitos Humanos, desde a sua Opinião Consultivanº 3, de 1983, também
tem se manifestado no sentido de que ao interpretar certa reserva deve-se levar em conta a sua
compatibilidade com o objeto e a finalidade do tratado. Naquela ocasião, aduziu a Corte que toda
reserva destinada a permitir ao Estado a suspensão de um dos direitos fundamentais consagrados em
tratados de direitos humanos, cuja derrogação está em toda hipótese proibida, deve ser considerada
incompatível com o objeto e a finalidade destes e, em consequência, não autorizada. Outra seria a
situação, disse ainda a Corte, se a reserva tivesse por finalidade simplesmente restringir alguns
aspectos de um direito não derrogável sem privar ao direito em conjunto de seu propósito básico.228

A crítica que se faz a esse sistema, entretanto, não obstante o seu bom propósito, é a de que não é
realmente fácil dizer em quais casos uma reserva está de acordo com os objetivos e a finalidade do
tratado, fato esse que levou a Assembleia Geral da ONU, em janeiro de 1952, baseada em manifestação
da CIJ, a recomendar aos órgãos das Nações Unidas, aos seus organismos especializados e aos próprios
Estados, para que no curso dos preparativos de uma convenção multilateral já se fixe a possibilidade
de admissão ou não das reservas e quais os dispositivos que podem ou não ser reservados. Desde
então têm sido poucos os tratados que nada dizem sobre as reservas, figurando entre eles justamente
aquela que deveria servir de exemplo aos demais acordos internacionais: a Convenção de Viena sobre
o Direito dos Tratados.229

Outra dificuldade que surge em relação às reservas é saber a quem (ou a qual órgão) compete
apreciar a sua validade (se ela está de acordo com o objeto e a finalidade do tratado).230
Evidentemente que se o tratado dispuser sobre o assunto, nenhum problema existirá. Como falamos
acima, é comum que os tratados de direitos humanos autorizem os órgãos judiciais por eles criados,
ou seus órgãos de monitoramento, a declararem a invalidade de uma aceitação de reservas
nitidamente incompatíveis com o seu regime de proteção. Outras formas de controle também podem
ser estabelecidas, tal como fez a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial de 1965, cujo art. 20, § 2º, assim dispõe: "Não será permitido reserva
incompatível com o objeto e o propósito desta Convenção, nem reserva cujo efeito seja o de impedir o
funcionamento de qualquer dos órgãos previstos nesta Convenção. Uma reserva será considerada
incompatível ou impeditiva se a ela objetarem ao menos dois terços dos Estados-partes nesta
Convenção". Mas, e quando o tratado nada diz a respeito? Nesse caso, entende a melhor doutrina que
"a apreciação da validade das reservas não pode ser da competência do juiz, a menos que os Estados
nisso consintam. Por conseguinte, à exceção do caso particular das reservas ao ato constitutivo de
uma organização internacional, para o qual pode encarar-se uma solução 'institucional' (art. 20, § 3º
da Convenção de Viena...), só existe uma via possível, a que consiste em abandonar a cada Estado
cocontratante o direito de apreciar a validade de uma reserva e, em especial, a sua conformidade com
a finalidade e o objeto do tratado".231

Por fim, cumpre lembrar que mesmo quando o tratado disciplina quais reservas podem ser
formuladas, em nenhum caso tal permissão autoriza que se reserve uma norma de jus cogens. Serão
também inválidas as reservas formuladas sobre dispositivo convencional comum quando os seus
efeitos importem em violação de uma norma de jus cogens. Nesse último caso, ainda que a reserva
não viole propriamente (e diretamente) a norma de jus cogens, se os seus efeitos puderem ofender ao
jus cogens internacional, a mesma deverá ser tida como inválida.

c) Procedimento das reservas. A Convenção de Viena de 1969 trata do procedimento relativo às
reservas no art. 23. De acordo com esse dispositivo, tanto a formulação de uma reserva, bem como
sua aceitação ou objeção, devem ser feitas porescrito, comunicando-se tal fato aos demais Estados
contratantes e aos outros Estados que tenham o direito de se tornar partes no tratado (§ 1º). Da
mesma forma, a retirada de uma reserva ou de uma objeção, também deve ser feita por escrito (§ 4º).
Aliás, no que tange à retirada de reservas e de suas objeções, a não ser que o tratado disponha de
outra forma, aduz a Convenção que a mesma pode ser realizada a qualquer momento (art. 22).

Questão relevante é a de saber se a ratificação pura e simples do tratado (aquela feita sem
quaisquer observações) faz desaparecer eventuais reservas formuladas no momento da assinatura.
Teria a ratificação pura e simples esse poder? Alguns internacionalistas (como Fauchille) já
lecionaram afirmativamente. Segundo esse entendimento, se um Estado quiser manter a sua reserva
aposta quando da assinatura, deve manifestar essa sua vontade por ocasião da ratificação. Essa não
nos parece a posição mais acertada. Ora, ratificação quer dizer confirmação. Se no momento que o



Estado ratifica o tratado nada diz sobre as reservas formuladas na assinatura, deve-se entender que a
sua vontade foi a de confirmá-la in totum, é dizer, com as reservas formuladas. O silêncio do Estado
quando da ratificação quer parecer indicar que o mesmo não pretendeu alterar o que fizera por
ocasião da assinatura. A Convenção de Viena de 1969, entretanto, não seguiu essa orientação, vez que,
no § 2º do citado art. 23, deixou bem consignado que "uma reserva formulada quando da assinatura
do tratado sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, deve ser formalmente confirmada pelo
Estado que a formulou no momento em que manifestar o seu consentimento em obrigar-se pelo
tratado". A Convenção complementou ainda, que, nesse caso, "a reserva considerar-se-á feita na data
de sua confirmação".232

d) Distinção entre reservas e outros atos não reservativos. Para que uma reserva seja considerada
como tal, é preciso que ela se encaixe no conceito apresentado pela Convenção de Viena,
demonstrando o seu intuito de excluir ou modificar certas disposições do tratado em relação a um
dado Estado.233 Por isso, as chamadas reservas de ratificação e as declarações interpretativas (estas
últimas, normalmente admitidas naqueles tratados em que se proíbe a formulação de reservas, ou
quando o governo entende politicamente inviável a aposição de uma reserva) não são propriamente
reservas à luz da Convenção de Viena de 1969, eis que não enquadráveis no conceito ali formulado,
não obstante serem aceitas pela prática internacional (e já utilizadas pelo Brasil). As primeiras
(reservas de ratificação) não são reservas porque expressam que a assinatura não tem o condão de
tornar definitivo o tratado, o que somente ocorrerá com a ratificação; as segundas
(declaraçõesinterpretativas) porque, sendo tão somente interpretativas, constituindo apenas uma
afirmação teórica de princípios ou sublinhando o significado especial que o Estado deduz de certos
dispositivos do acordo, não modificam o conteúdo substancial do texto do tratado em relação ao
Estado.234

No ato de adesão à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) o Brasil teceu a seguinte
declaração interpretativa: "O Governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48 (d) não incluem o
direito automático de visitas e inspeções pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que
dependerão do consentimento expresso do Estado".

Observe-se que uma declaração interpretativa pode ser tida como reserva propriamente dita (esse
não é o caso da realizada pelo Brasil à Convenção Americana) caso pretenda efetivamente excluir ou
modificar alguns dos termos do acordo firmado, quando então perde o seu caráter interpretativo para
ganhar caráter verdadeiramente reservativo.235

É muito comum a apresentação dessas "declarações" pelos Estados, constituindo -se em "reservas"
referentes à compatibilização do tratado com leis nacionais ou tratados anteriores, ou atinentes à
solução de litígios que porventura decorram da aplicação do tratado ou, ainda, ao seu não
reconhecimento por parte de outro Estado pactuante etc.

e) Aceitação e objeção das reservas. A Convenção de 1969 deixou aos Estados o poder de apreciar se
uma reserva formulada por outro é ou não compatível com o objeto e finalidade do tratado, nascendo
daí o problema da aceitação e da objeção das reservas.

Regra geral é que nos textos silentes as reservas devem ser aceitas pelos demais Estados-partes no
acordo. Quanto ao problema da aceitação das reservas pelos demais Estados, não surgem maiores
problemas, uma vez que, sendo aceitas, passa o tratado a vigorar normalmente entre as partes com as
reservas como parte integrante do seu texto. Mas, afora a aceitação expressa, presume-se aceita
(tacitamente) uma reserva formulada se nenhuma das partes apresentar objeção nos 12 meses que
seguem à sua notificação, ou se a ratificação (ou adesão) for posterior à reserva e não apresentar,
quanto a ela, nenhuma objeção (art. 20, § 5º).236

Cuida do problema da aceitação e objeção às reservas o art. 20 da Convenção de Viena de 1969, que
dispõe, em primeiro lugar, que uma reserva expressamenteautorizada pelo tratado não exige qualquer
aceitação ulterior dos demais Estados contratantes, a menos que o tratado disponha diversamente (§
1º); nesse caso, tais reservas não se sujeitam ao exame de compatibilidade com o objeto e a finalidade
do tratado. Tal não significa, porém, que uma reserva expressamente autorizada não possa ser
objetada pelos demais Estados (pois, nesse caso, não se trata de aceitação, como se refere o art. 20, §
1º).237 Diz ainda a Convenção que quando se infere do número limitado dos Estados negociadores,



assim como do objeto e da finalidade do tratado, que a sua aplicação na íntegra entre todas as partes é
condição essencial para o consentimento de cada uma delas em obrigar-se pelo tratado, a reserva
obter a aceitação de todas as partes para ter valor (art. 20, § 2º). Quando o tratado é um ato
constitutivo de uma organização internacional, a reserva deve contar com a aceitação do "órgão
competente" da organização respectiva (art. 20, § 3º).

Problema jurídico mais sério surge quando parte dos Estados são favoráveis à reserva feita pelo
outro e parte deles não o são. Tal ocorre quando há aceitação de uma determinada reserva por parte
de alguns Estados e sua não aceitação por parte dos outros. Para Thomas Buergenthal, nos casos em
que, de acordo com o descrito nos parágrafos anteriores, uma reserva seja válida, o Estado que a
formulou passa a ser parte do tratado e suas obrigações com as demais partes no mesmo se
modificam na medida em que a reserva o determine. Por outro lado, naquelas situações em que as
reservas não estão nem expressamente proibidas nem expressamente autorizadas, os demais Estados-
partes têm a liberdade de aceitá-las ou rechaçá-las. Se um Estado aceita uma reserva, o tratado passa
a entrar em vigor nas suas relações com o Estado autor da mesma (art. 20, § 4º, alínea a). No que se
refere às relações entre um Estado-parte que rechaça (objeta) uma reserva e o Estado que a formula,
existem, segundo Buergenthal, duas alternativas: 1) pode ocorrer de o Estado-parte declarar que
objeta a reserva feita, assinalando que não deseja estabelecer uma relação convencional com o Estado
autor da mesma, caso em que não existirá relação convencional entre os dois Estados; ou 2) pode
ocorrer de o Estado-parte recusar aceitar a reserva feita pelo outro sem impedir o estabelecimento de
relações convencionais com esse último, caso em que se considera que entre ambos estabeleceu-se
uma relação convencional válida (tal como autoriza o art. 20, § 4º, alínea b, da Convenção).238

Quando um Estado que formulou objeção a uma reserva não se opõe à entrada em vigor do tratado
entre ele próprio e o Estado autor da reserva, somente as disposições a que se refere a reserva é que
não se aplicarão, obviamente, entre as duas partes, e tudo na medida por ela determinada (art. 21, §
3º). Consagrou a Convenção, em sede de objeção, a regra que permite a divisibilidade do tratado nesse
caso, eis que somente o dispositivo objeto da reserva não aceita é que deixará de vigorar entre as
partes (reservante e objetante), desde que a natureza do tratado permita essa divisibilidade. Ademais,
as reservas formuladas por determinado Estado não afetam as relações existentes entre os outros que
aderiram, entre si, sem reservas (art. 21, § 1º, alínea a).

Todas essas hipóteses de aceitação ou objeção de reservas só têm lugar, evidentemente, quando o
tratado internacional em causa for mutalizável, os quais, como já se estudou (v. item nº 7, c, supra),
não se terminam pelo fato de sua execução restar prejudicada por ato de uma das partes.

f) Efeitos das reservas. O principal efeito de uma reserva é o de fazer com que o Estado reservante
se desonere de cumprir a disposição reservada, sem que isso lhe traga maiores consequências em
termos de responsabilidade internacional. Assim, uma disposição reservada passa a ser entendida
como não existente em relação ao Estado autor da reserva nas suas relações com as demais partes.

Uma vez efetuadas, as reservas passam a vigorar entre o Estado reservante e o Estado aceitante, de
acordo com o que dispõem as modificações previstas em seu texto. Isso não significa que a relação dos
outros Estados entre si, que não formularam reservas ao texto do tratado, serão afetadas em
decorrência desse fato. Uma reserva entre dois Estados não tem o poder de modificar o texto do
tratado no que tange às relações dos demais Estados entre si, os quais não foram os autores da
reserva. A reserva aceita vincula tão somente o Estado autor e o aceitante no seu relacionamento
recíproco.239

Como se percebe, as reservas dividem os tratados em uma série de tratados distintos, quantas
forem as formulações efetuadas. Assim, como explica Reuter, tem-se que: o tratado é obrigatório em
sua totalidade entre os Estados que não formularam nenhuma reserva; as porções do tratado não
afetadas pela reserva A aplicam-se entre os Estados ou organizações internacionais que a formularam
e as demais partes; o mesmo se aplica às porções do tratado não afetadas pela reserva B etc.240

Também no caso de um Estado objetar uma reserva feita por outro, mas não seopor à entrada em
vigor do tratado entre ambos, a mesma solução se impõe: somente as disposições a que se refere a
reserva é que não se aplicarão entre os dois, devendo o restante do tratado não afetado pela reserva
ser integralmente observado.



Por fim, cabe destacar (como lembra Accioly) que da mesma forma que o Estado autor da reserva,
aceita pelas demais partes-contratantes, fica desobrigado da disposição ressalvada, é natural que as
outras partes, em reciprocidade, possam também invocar em seu favor, nas relações com o referido
Estado, o mesmo benefício (salvo na hipótese excepcional de reserva extinta).241

g) O problema das reservas e das emendas no âmbito interno. Assinado o acordo internacional, é ele
submetido, internamente, à aprovação pelo Poder Legislativo. Muito discutida, nesse tema, é a
questão de saber se, uma vez encaminhado ao Parlamento o texto do tratado assinado, pode esse
órgão recusar-se à aprovação de determinados preceitos contidos no acordo, ou se somente lhe cabe
aceitá-lo ou rejeitá-lo in totum.

Cremos ser possível a aposição de reservas ao tratado pelo Congresso Nacional. O próprio conceito
de reserva inscrito no art. 2º, § 1º, alínea d, da Convenção de 1969, a define como "uma declaração
unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar,
aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar os efeitos
jurídicos de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado" [grifo nosso]. Como se lê na
disposição transcrita, as reservas podem ser apostas quando da aprovação do tratado, o que é feito
pelo Congresso Nacional após a assinatura do acordo, podendo-se concluir que a própria Convenção
de 1969 autoriza as reservas apresentadas pelo Poder Legislativo.

O que não pode o Congresso Nacional fazer é emendar o tratado submetido à sua apreciação, uma
vez que é pacífico no Direito Internacional geral que a assinatura (que encerra a fase das negociações)
torna o tratado insuscetível de alterações, a não ser que as partes celebrem outro tratado sobre a
mesma matéria.242 De outro lado, vista a questão sob a ótica do Direito interno, tem-se que uma
emenda aposta pelo Congresso ao texto de um tratado é uma ingerência indevida do Parlamento em
assuntos do Executivo, ingerência essa que viola a harmonia e independência dos Poderes (garantida
pela Constituição). E tal parece lógico, pois como poderia um Estado sozinho emendar um tratado
negociado com vários outros sujeitos do Direito Internacional Público? Em outras palavras, como se
explicaria, do ponto de vista diplomático, possa o Legislativo (unilateralmente) reformar cláusulas de
um tratado celebrado pelo Executivo com outras potências estrangeiras? É óbvio que ao Poder
Legislativo não foi dada a faculdade de mutilar o texto convencional submetido à sua apreciação, o
que equivaleria dar ao Congresso o poder de negociar tratados, derrubando desse posto quem
realmente é competente para tal (ou seja, o Presidente da República). Ora, um tratado internacional é
produto do resultado de várias negociações em que os governos transigem e chegam a um resultado
final sobre todos os seus termos e cláusulas. Depois de longas conferências, discussões e concessões
recíprocas, por parte dos vários Estados que ali pactuam, ponderadas e amadurecidas as propostas de
cada uma das partes, tem -se por firmado o compromisso internacional, produto da vontade conjunta
de todos os pactuantes. E o Poder Legislativo, chamado a se manifestar, não pode pretender interferir
indevidamente nos assuntos do Executivo, aprovando com emendas o acordo celebrado
internacionalmente.243 Assim, a modificação de artigos, com a substituição de palavras no texto ou o
simples deslocamento de uma vírgula, interfere no labor que foi concertado pelo consensusomnium e
que passou a constituir o todo homogêneo e inalterável do tratado.244 A expressão "resolver
definitivamente", que se encontra no art. 49, inc. I, da Constituição de 1988, não tem essa inteligência.
Sequer a natureza dos tratados pode permitir a uma só das partes-contratantes sua modificação
unilateral. O valor jurídico que tem uma aprovação parlamentar com emendas é, pois, o de rejeição
tácita ou indireta do tratado. Em outras palavras, tendo a Constituição reservado ao Parlamento a
resolução sobre os tratados, a aprovação convencional com emendas (ou seja, com cláusulas que não
figuram no texto original negociado pelas partes) deixou de ser conclusiva, o que passa a ser
entendido como rejeição do acordo, deixando ao Presidente da República a possibilidade de, a seu
juízo, entabular novas negociações (o que é, por óbvio, bem difícil de ocorrer em se tratando de atos
multilaterais).245

Em suma, competindo ao Poder Executivo a dinâmica das relações internacionais, e tendo sido,
pelo seu chefe ou pelos seus plenipotenciários, negociado o tratado no âmbito externo, resultado do
acordo pleno de vontades dos países participantes, uma vez submetido o seu texto à aprovação do
Parlamento, fica afastada a possibilidade de qualquer emenda em seu conteúdo, uma vez que a um
dos Estados-partes não é dada a possibilidade de, posterior e unilateralmente, modificar o acordado
internacionalmente, o que implicaria a renegociação do tratado pelos demais Estados, somente
possível, constitucionalmente, por ato do Presidente da República, a quem compete "celebrar tratados,



convenções e atos internacionais" (CF, art. 84, inc. VIII). Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, em
1936, no caso "United States Vs. Curtiss Wright Corp.", decidiu que o Senado - órgão competente para a
aprovação de tratados nesse país - não tem competência para ingressar na esfera de atuação do Poder
Executivo, a quem compete entabular negociações internacionais, isso não impedindo que o
Executivo solicite um "parecer" do Senado se assim o desejar, sem embargo de não ter a obrigação
constitucional de fazê-lo.246

Contudo, no que tange às reservas o panorama muda. Como estas últimas consistem na exclusão
ou modificação dos efeitos jurídicos de certas disposições do tratado relativamente ao Estado que a
realiza, nenhum problema ocorre caso sejam apostas pelo Legislativo, desde que cabíveis, ficando
então a critério do Presidente da República ratificar ou não o tratado aprovado a menor. Outra
hipótese que pode ser colocada diz respeito ao caso em que o próprio tratado permite explicitamente
a aposição de reservas quando da ratificação (como, de resto, permite a Convenção de Viena de 1969).
Poderia, nesse caso, o Congresso Nacional aprovar sub conditione o tratado internacional, sujeitando o
Presidente da República à aposição de determinada reserva quando do engajamento definitivo? O
Congresso não está impedido de proceder assim, mas caberá ao Chefe do Executivo ratificar ou não o
tratado nesse caso, principalmente se entender que o Parlamento ofendeu a sua discricionariedade na
condução da política exterior do Estado.

Além de formular reservas, poderia também o Congresso Nacional afastar ou suprimir
determinada reserva formulada pelo chefe de Estado quando da assinatura do acordo? Para João
Hermes Pereira de Araújo, se as reservas foram apresentadas pelo governo no ato da assinatura "não
cabe ao Congresso abrir mão das mesmas".247 Contudo, a prática brasileira atual tem demonstrado
que nem o Congresso Nacional se vê obrigado a aprovar pura e simplesmente o tratado, nem o
Presidente da República coloca em dúvida a possibilidade de o Parlamento formular reservas ou
abandoná-las, segundo julgar mais conveniente. Nesse caso, o Presidente da República, concordando
com o afastamento ou supressão da reserva pelo Congresso, não as confirmará quando do ato da
ratificação (como deveria fazer, nos termos do art. 23, § 2º, da Convenção de Viena de 1969, caso o
Congresso não a suprimisse e o Presidente entendesse por bem mantê-la em vigor). Daí entender
Rezek que não há o que fundamente, com poder jurídico de convencimento, a tese de que a aprovação
congressual só se conceba em termos integrais.248

Em Parecer proferido na condição de Consultor Jurídico do Ministério das Relações Exteriores, e já
sob a égide da Constituição de 1988, Vicente Marotta Rangel - lembra-nos Cachapuz de Medeiros -
também frisou a importância em se distinguir as emendas das reservas aos tratados internacionais:
enquanto aquelas pretendem a revisão ou reforma de determinadas cláusulas, estas visam suspender-
lhes a aplicação. Para Marotta Rangel, a interposição de emendas nos decretos legislativos, pelo
Congresso Nacional, dependendo da situação, pode ou não representar recusa ao tratado. Implicará
recusa quando: 1) a outra parte contratante de tratado bilateral ou multilateral, não aceitar a
modificação, ou; 2) embora o tratado contenha cláusula admitindo emenda ou revisão de seu próprio
texto, a emenda sugerida pelo Congresso não se harmonizar com as hipóteses aceitas. Por outro lado,
não implicará recusa do tratado, que poderá ter seguimento, quando: 1) sendo o tratado bilateral,
houver concordância da outra parte contratante com a emenda proposta; 2) em sendo o tratado
multilateral, houver concordância das demais partes-contratantes, ou; 3) em sendo o tratado
multilateral e havendo discrepância da parte contratante, existirem cláusulas a propósito de emenda
e modificação do tratado e a emenda proposta se harmonizar com as mesmas.249

Caso a reserva tenha sido apresentada por outra parte contratante, nessa hipótese, parece lícito ao
Poder Executivo, sem o abono do Congresso Nacional, aceitá-la ou entendê-la válida, pois quando o
Legislativo aprova um compromisso internacional o faz por inteiro, inclusive em relação às cláusulas
permissivas de reservas. Seria mesmo bastante difícil a apreciação pelo Congresso de todas as
reservas formuladas pelos demais Estados-partes, principalmente naqueles tratados que contam com
mais de uma centena de contratantes. Um Estado que reserva determinado dispositivo do acordo,
ademais, pode posteriormente retirá-la, se assim entender necessário, voltando o texto convencional a
ter sua completude original. Isto porque a reserva é uma restrição ao acordo e sua retirada
restabelece a plenitude inicial do tratado. Enfim, seria incongruente provocar a manifestação do
Parlamento em casos de aplicação limitada do tratado pelo outro Estado-parte.250

11. Emendas e modificações aos tratados. Assim querendo as partes, todo tratado pode ter seu



texto emendado. Tais emendas dependem única e exclusivamente da vontade das partes, segundo
dispõe o art. 39 da Convenção.251 Essa regra é comum aos tratados bilaterais e multilaterais. Contudo,
trata-se de regra supletiva de vontade, uma vez que as partes "são livres de a rejeitar, de limitar as
suas possibilidades de utilização, ou de esclarecer as suas modalidades pela inclusão, no tratado, de
disposições especiais ditas 'cláusulas de revisão' que têm por objeto fixar por antecipação o processo
da sua própria modificação".252 Podem também ditas "cláusulas" querer assegurar um mínimo de
estabilidade ao tratado, prevendo, v.g., que só ficará autorizada proposta de revisão do acordo após o
transcurso de certo período de tempo, como fez o art. 312, § 1º, da Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar (Convenção de Montego Bay) de 1982, que determinou que apenas depois de 10
anos de sua entrada em vigor poderão os Estados propor emendas ao texto, exceto as referentes a
atividades nos fundos marinhos.

No que tange às emendas aos tratados bilaterais, nenhum problema de maior vulto apresentam.
Não ocorre o mesmo com as emendas pretendidas aos tratados multilaterais, motivo pelo qual a
Convenção de Viena de 1969 dedicou um artigo específico (que codificou as regras gerais de origem
costumeira relativas à matéria) para disciplinar o problema. Eis o que dispõe:

"Artigo 40. Emenda de tratados multilaterais.

1. A não ser que o tratado disponha diversamente, a emenda de tratados multilaterais reger-se-á
pelos parágrafos seguintes.

2. Qualquer proposta para emendar um tratado multilateral entre todas as partes deverá ser
notificada a todos os Estados contratantes, cada um dos quais terá o direito de participar:

a) na decisão quanto à ação a ser tomada sobre essa proposta;

b) na negociação e conclusão de qualquer acordo para a emenda do tratado.

3. Todo Estado que possa ser parte no tratado poderá igualmente ser parte no tratado emendado.

4. O acordo de emenda não vincula os Estados que já são partes no tratado e que não se tornaram
partes no acordo de emenda; em relação e esses Estados, aplicar-se-á o artigo 30, parágrafo 4 (b).

5. Qualquer Estado que se torne parte no tratado após a entrada em vigor do acordo de emenda
será considerado, a menos que manifeste intenção diferente:

a) parte no tratado emendado; e

b) parte no tratado não emendado em relação às partes no tratado não vinculadas pelo acordo de
emenda."

A par da claridade e objetividade do texto, no que tange às emendas de tratados multilaterais,
convém ressaltar que a Convenção de Viena, no citado art. 40 e seus parágrafos, consagrou a regra da
duplicidade de regimes jurídicos, ao permitir a vigência concomitante do tratado original e do tratado
emendado.253 Nos termos do § 3º do art. 40, todo Estado "que possa ser parte no tratado poderá
igualmente ser parte no tratado emendado". Tal disposição diz somente respeito àqueles Estados que
se tornaram partes no tratado após o acordo de emenda. Nesse caso, consoante a regra do § 5º do art.
40, quando um Estado ingressa no tratado depois de ter entrado em vigor o acordo de emenda, será
ele considerado, a menos que manifeste intenção diferente: a) parte no tratado emendado; e b) parte
no tratado não emendado em relação às partes no tratado não vinculadas pelo acordo de emenda
(caso em que alguns dos Estados originários não aderiram ao acordo de emenda). Aqui, mais uma vez,
aparece a duplicidade de regimes jurídicos, a permitir que um Estado futuramente ingressante seja
parte de um único tratado com duas versões e, portanto, com duploregime, ou seja: a) em relação aos
Estados-partes no acordo de emenda e o Estado ingressante, vale o tratado já emendado; e b) em
relação aos Estados-partes originários (que não aceitaram o acordo de emenda) e o Estado
ingressante, vale o tratado original sem emendas.254 Tudo isso porque, conforme o § 4º do referido
artigo, o acordo de emenda "não vincula os Estados que já são partes no tratado e que não se
tornaram partes no acordo de emenda", complementando que "em relação e esses Estados, aplicar -se-
á o artigo 30, parágrafo 4 (b)". Nos termos dessa última disposição, quando as partes no tratado



posterior não incluem todas as partes no tratado anterior, "nas relações entre um Estado-parte nos
dois tratados e um Estado-parte apenas em um desses tratados, o tratado em que os dois Estados são
partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos". Portanto, a duplicidade de regimes jurídicos é a
possibilidade de o tratado original estar vigendo ao mesmo tempo entre as partes que não
concordaram com a emenda, e entre estas e o grupo que com elas concordou, sem prejuízo de o
tratado emendado estar em vigor na sua integralidade para esse último grupo.255

Frise-se que se um Estado manifesta definitivamente o seu consentimento em obrigar-se por um
tratado que foi objeto de emenda sem se manifestar a respeito do seu teor, presume-se que aderiu ao
texto do tratado já emendado. O silêncio do Estado, nesse caso, faz presumir a aceitação da emenda.
Nada obsta, porém, que o Estado ingressante não queira aderir ao tratado emendado e adira tão
somente ao seu texto originário, valendo então o tratado (para esse determinado Estado) como se
emendado não fosse. Mas, repita-se, quando um Estado ingressa - normalmente por adesão - num
instrumento já emendado, sem fazer qualquer ressalva, será considerado parte nesse acordo com as
emendas em vigor relativamente aos demais Estados-partes do acordo emendado, sendo, porém,
considerado parte no tratado nãoemendado (ou seja, no tratado original) em relação àqueles Estados
não vinculados pelo acordo de emenda, tudo nos termos do art. 40, § 5º, alíneas a e b, da Convenção
de 1969.

Nada obsta que a revisão a um tratado multilateral seja estipulada em outrotratado celebrado
posteriormente. Nesse caso, entretanto, é necessário que asmesmas partes que participaram do
tratado original, manifestem todas elas o seu consentimento em emendá-lo por meio de outro
instrumento internacional, celebrado com essa exata finalidade, sem o que não se pode falar em
emenda válida. Em nada importa existir no tratado superveniente mais partes que no tratado
anterior, sendo necessário apenas que todas as partes desse último também estejam no acordo
posterior.256 Como explica Rezek, se assim não fosse - ou seja, se as partes no tratado posterior forem
numericamente inferiores às partes do tratado original - o tratado precedente não estaria sendo
objetivamente emendado. O caso seria, então, de mero acordo modificativo restrito, cuja situação
encontra-se prevista no art. 41, § 1º, da Convenção.257 Nesse último caso, não se fala em emenda ao
tratado, mas em modificação específica do tratado (caso em que a alteração realizada valerá apenas
para as partes que anuíram ao acordo modificativo).

De fato, a Convenção de Viena regula, na sua Parte IV ("Emenda e Modificação de Tratados"), o
problema dos acordos concluídos entre duas ou mais partes num tratado para modificar, entre si, os
seus efeitos jurídicos. É a regra do citado art. 41, § 1º, segundo a qual duas ou mais partes num tratado
multilateral podem concluir um acordo com a finalidade de modificar, somente entre si, o respectivo
instrumento internacional, mas desde que (a) a possibilidade de tal modificação seja previamente
prevista ou (b) não expressamente proibida pelo tratado. Nesse último caso - em que o tratado não
proíbe expressamente a possibilidade de uma ou mais partes concluírem um acordo futuro com a
finalidade de alterá-lo -, a modificação do tratado somente poderá ser levada a efeito caso (i) não
prejudique o gozo, pelas outras partes, dos direitos dele provenientes, nem o cumprimento de suas
obrigações, e também (ii) não diga respeito a uma disposição cuja derrogação seja incompatível com a
execução efetiva do objeto e da finalidade do tratado em seu conjunto. O art. 41, § 2º, ainda acrescenta
que, a menos que o tratado disponha de outra forma, no caso da alínea a do seu § 1º (caso em que o
próprio tratado multilateral já prevê a possibilidade de sua modificação, levada a efeito por outro
instrumento concluído entre dois ou mais Estados, com efeitos entre si) as partes em questão deverão
notificar as outras de sua intenção de concluir o acordo e as modificações que esse novo acordo
introduz no tratado anterior.

Por fim, cabe dizer que no caso brasileiro quaisquer alterações formuladas aos tratados
multilaterais em que o país é parte têm, necessariamente, de passar pelo referendum do Poder
Legislativo, de maneira idêntica ao que ocorre com a ratificação e a adesão, salvo se alguma destas
não importou em consulta ao Parlamento. Assim, se para a ratificação ou adesão o Estado necessitou
da aprovação congressual, esta também será necessária para a aceitação do acordo de emenda ou de
modificação. A aprovação parlamentar desse acordo de emenda ou de modificação é que então
autoriza o Presidente da República a depositar (normalmente no próprio organismo ou Estado
depositário do tratado) a aceitação brasileira à alteração ocorrida no acordo. Atualmente, sob a
influência da Constituição Federal de 1988, é bastante comum já constar dos Decretos Legislativos que
aprovam os tratados assinados pelo Poder Executivo disposição segundo a qual "ficam sujeitos à



aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida
Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inc. I da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional". Tome-
se, como exemplo, o Decreto Legislativo nº 1, de 1999, que aprovou o texto da Convenção Relativa à
Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, concluída na Haia, em 29
de maio de 1993, dentre tantos outros. Uma vez aprovada pelo Parlamento, deve o Presidente da
República promulgar o acordo de emenda por meio de decreto (tal como quando ratifica ou adere a
um tratado), fazendo-o publicar no Diário Oficial da União.

12. Entrada em vigor e aplicação provisória dos tratados. A entrada em vigor (ou vigência) dos
tratados ocorre nos planos espacial e temporal. No plano espacial, o princípio estabelecido pela
Convenção de Viena (art. 34) é o de que "um tratado não cria obrigações nem direitos para um
terceiro Estado sem o seu consentimento", comportando essa regra algumas exceções que serão
estudadas mais à frente (v. item nº 16, infra). Neste item interessa-nos o estudo da entrada em vigor
dos tratados no plano temporal e sua disciplina jurídica.258 Posteriormente, também estudaremos a
aplicação provisória dos tratados. Vejamos cada um desses temas:

a) Entrada em vigor dos tratados. A matéria é regulada pelo art. 24, § 1º, da Convenção de Viena de
1969, segundo o qual "um tratado entra em vigor na forma e na data previstas no tratado ou
acordadas pelos Estados negociadores". Na ausência de tal previsão ou acordo, dispõe a Convenção
que o tratado somente entrará em vigor assim que o consentimento em obrigar-se pelo mesmo for
manifestado por todos os Estados negociadores (art. 24, § 2º). Quando o consentimento de um Estado
em obrigar-se por um tratado for manifestado após sua entrada em vigor, nesse caso o tratado entrará
em vigor em relação a esse Estado nessa data, a não ser que o tratado disponha de outra forma (art.
24, § 3º). Esse último dispositivo consagra, como se vê, o sistema de entrada em vigor escalonada,
apenas possível nos tratados multilaterais.

Alguns tratados preveem um quorum mínimo de ratificações para que entrem em vigor, tal como
fez a própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que deixou expresso em seu art. 84, §
1º, que a sua entrada em vigor somente ocorreria a partir do trigésimo dia em que fosse depositado o
trigésimo quinto instrumento de ratificação ou de adesão. A condição, nesse caso, foi a ratificação ou
adesão de pelo menos trinta e cinco Estados-partes. Pode o tratado estipular, ainda, o transcurso de
certo período de tempo para que, após sua ratificação, passe a ter vigência internacional. Nesse caso,
o tratado não terá vigência imediata, mas diferida, isto significando que mesmo que promulgado e
publicado internamente, o compromisso internacional não obriga ainda o Estado-parte, antes de
realizada a condição ou transcorrido o lapso temporal nele previsto.

Não há que se confundir, porém, a entrada em vigor do tratado com a sua aplicação efetiva, uma
vez que os Estados podem prever um prazo entre a realização de todas as condições para a entrada
em vigor e a data na qual suas disposições (ou algumas delas) tornar-se-ão aplicáveis.259

Por fim, dispõe a Convenção que se aplicam desde o momento da adoção do texto de um tratado as
disposições relativas à autenticação do seu texto, à manifestação do consentimento dos Estados em se
obrigarem pelo tratado, à maneira ou à data de sua entrada em vigor, às reservas, às funções de
depositário e aos outros assuntos que surjam necessariamente antes da entrada em vigor do tratado
(art. 24, § 4º).260

A vigência dos tratados internacionais tem, em regra, efeitos ex nunc (ou profuturo). Tal vigência
pode ser: (a) contemporânea ao consentimento, tal como se dá nos acordos por troca de notas ou nos
executive agreements; ou (b) diferida ou postergada, quando (i) certo prazo de acomodação é exigido
antes da entrada em vigor do tratado (vacatio legis), ou (ii) se tem de aguardar completar determinado
quorum de Estados ratificantes para que o mesmo entre em vigor.261

b) Aplicação provisória dos tratados. Se o próprio tratado dispuser, ou se os Estados negociadores
assim acordarem por outra forma, o tratado, ou parte dele, poderá ser aplicado provisoriamente
enquanto não entra formalmente em vigor (art. 25, § 1º, alíneas a e b).262 Essa permissão para a
aplicação provisória de um tratado não o transforma, contudo, num acordo em forma simplificada;
como explica a melhor doutrina, tal aplicação provisória "torna-se necessária em virtude da urgência
discricionariamente apreciada pelos negociadores, mas o processo continua a ser o processo longo,
com expressão após a assinatura do consentimento estatal em vincular-se posteriormente à



assinatura".263

Existe, porém, um limite à aplicação provisória dos tratados colocado pelo art. 25, § 2º, da
Convenção de Viena: a menos que o tratado disponha ou os Estados negociadores acordem de outra
forma, a aplicação provisória de um tratado ou parte de um tratado, em relação a um Estado, termina
se esse Estado notificar aos outros Estados, entre os quais o tratado é aplicado provisoriamente, sua
intenção de não setornar parte no acordo.

Perceba-se que tais regras da Convenção de Viena (art. 25, §§ 1º e 2º) não cuidam de um possível
vigor provisório do tratado, mas de sua aplicação provisória (exatamente enquanto não entra em
vigor).

No Brasil, a aplicação provisória de tratados tal qual regulada pela Convenção de 1969 esbarra na
letra do texto constitucional, que impõe a submissão ao Congresso Nacional de todos os tratados
celebrados pelo Presidente da República (CF, arts. 49, inc. I e 84, inc. VIII), motivo pelo qual o
Parlamento brasileiro reservou o art. 25 da Convenção de Viena no Decreto Legislativo (nº 496/2009)
que aprovou a Convenção no país; quando da ratificação da Convenção, a mesma reserva foi
reafirmada (e notificada à ONU) pelo Presidente da República.

13. Registro e publicidade dos tratados. Todos os tratados internacionais, concluídos por quaisquer
membros das Nações Unidas, devem ser registrados e publicados pelo Secretariado da ONU.264 É o que
dispõe o art. 102, § 1º, da Carta da ONU de 1945, segundo o qual "todo tratado e todo acordo
internacional, concluídos por qualquer Membro das Nações Unidas, depois da entrada em vigor da
presente Carta [ou seja, depois de 24 de outubro de 1945], deverão, dentro do mais breve prazo
possível, ser registrados e publicados pelo Secretariado", acrescentando que nenhuma parte em um
tratado não registrado "poderá invocar tal tratado ou acordo perante qualquer órgão das Nações
Unidas" (§ 2º). Essa regra tem a finalidade nítida de desencorajar (e depois proscrever) a antiga
prática diplomática dos chamados acordossecretos, ou ainda daqueles acordos que, não sendo
propriamente secretos em sua inteireza, pretendem conter certas cláusulas secretas, visando dar
transparência aos atos internacionais e facilitando o acesso a essas fontes.265 O constitucionalismo
republicano brasileiro parece ter seguido esse entendimento, uma vez que não tem feito constar das
nossas Constituições (inclusive da atual) normas que excepcionem da apreciação do Poder Legislativo
os tratados que versem sobre "o interesse e a segurança do Estado", como fez a Constituição do
Império (de 1824) no art. 102, nº 8.

A norma insculpida no art. 102 da Carta da ONU já vinha expressa no art. 18 do Pacto da SdN, de
1919, que assim estabelecia:

"Todo tratado ou compromisso internacional concluído no futuro por um membro da Sociedade
deverá ser imediatamente registrado pelo Secretariado e publicado por ele, logo que possível.
Nenhum desses tratados ou compromissos internacionais será obrigatório antes de ter sido
registrado".

A frase derradeira inscrita no art. 18 acima transcrito (que retira a obrigatoriedade dos tratados
não registrados pelo Secretariado da Liga) não mais subsiste no atual sistema das Nações Unidas, que
diz apenas que nenhuma parte num tratado não registrado "poderá invocar tal tratado ou acordo
perante qualquer órgão das Nações Unidas", sem qualquer referência à não obrigatoriedade desse
tratado ou acordo. Isso significa que, no sistema atual da processualística dos atos internacionais, os
tratados não registrados não perdem sua obrigatoriedade (como era ao tempo da Liga das Nações),
apenas não podendo ser invocados perante qualquer órgão das Nações Unidas. Em outras palavras,
não significa que o tratado não registrado pelo Secretariado possa ser descumprido pelas partes ou
que é inválido, mas sim que, se tal tratado for descumprido ou violado, essas mesmas partes não
podem recorrer ao sistema das Nações Unidas (como, v.g., o ingresso na CIJ) para executar a obrigação
convencional avençada e não cumprida, não se excluindo a possibilidade das partes resolverem a lide
em outros foros, a exemplo da arbitragem.

A questão da obrigatoriedade dos tratados não registrados perante a CIJ, já foi debatida por esse
tribunal mais de uma vez, sem nunca ter chegado a soluções definitivas.266 Como observa Rezek, a
Corte já entendeu (no caso das Ilhas Minquiers eEcréhous, de 1953) que o pacto não registrado poderia
ser citado por uma das partes, como meio de auxiliar na compreensão do tema jurídico sub judice, e



não invocado por essas mesmas partes, uma vez que a invocação do tratado em um julgamento na
Corte levaria à ideia de se pretender fazer nele repousar suas razões. Ocorre que, anos depois, no caso
do Sudoeste Africano de 1962, fazendo referência ao sistema de registro da SdN, os juízes Bustamante
e Jessup (contrariamente aos juízes Spender e Fitzmautice) sustentaram que um tratado não
registrado poderia sim ser invocado pelas partes num processo perante a Corte, desde que, por
qualquer meio idôneo, as partes lhe tivessem dado publicidade.267 O certo, segundo nos parece, é que
a Corte não poderá aplicar efetivamente um tratado não registrado, por ter a Carta da ONU (que tem
superioridade hierárquica relativamente aos demais tratados, nos termos do seu art. 103) previsto
essa sanção aos Estados faltosos em registrar seus tratados perante o Secretariado.

O registro dos tratados no Secretariado da ONU, além de informar o número de série e a data de
inscrição do tratado na Coleção de Tratados (Recueil des Traités) das Nações Unidas, informa às
demais partes no acordo o seu modo de entrada em vigor. Sob o aspecto processualístico, é
importante frisar que tal registro é redigido nos idiomas oficiais das Nações Unidas, com referências
detalhadas ao tratado, sendo os textos ainda rubricados com o ne variatur do Secretariado.268

A referência a tratado e a acordo feita pelo art. 102 do tratado-fundação da ONU teve por objetivo,
como destaca Guido Soares, colocar um fim nas práticas diplomáticas que tinham conduzido o mundo
a flagelos totais: por tais razões, ao colocar treaty juntamente com international agreement, pretendeu-
se de deixar bem claro (no texto original em inglês) que estão sujeitos a registro no Secretariado da
ONU quaisquer atos normativos entre os Estados, dos mais solenes, segundo o Direito Constitucional
dos países, até os menos solenes, sob as penas de não poderem ser invocados perante qualquer órgão
das Nações Unidas (Carta, art. 102, § 2º).269

A regra do art. 102, § 1º, da Carta da ONU foi reafirmada pela Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados (art. 80, § 1º) nos seguintes termos:

"Após sua entrada em vigor, os tratados serão remetidos ao Secretariado das Nações Unidas para
fins de registro ou de classificação e catalogação, conforme o caso, bem como de publicação".

Da mesma forma que a regra expressa na Carta da ONU, a insculpida na Convenção de Viena
também tem por objetivo dar notícia às demais partes-contratantes de que determinado Estado já
inseriu em seu ordenamento interno o texto do tratado ratificado.270 A fim de evitar o registro de
tratados que não venham entrar em vigor é que a Convenção de Viena de 1969 prescreveu que
somente após a entrada em vigor do tratado (entre duas ou mais partes) é que poderá ele ser remetido
ao Secretariado das Nações Unidas para fins de registro, classificação, catalogação ou publicação. A
designação de um depositário constitui autorização para que este pratique atos de registro,
classificação etc. (art. 80, § 2º). O dispositivo da Convenção de Viena também não faz referência a
"Membro das Nações Unidas", como se lê na Carta da ONU, uma vez que a obrigatoriedade do registro
no Secretariado também incumbe a qualquer organização intergovernamental que eventualmente
ratifique um acordo internacional. De resto, o mesmo entendimento também foi seguido pela
Convenção de Viena de 1986 (art. 81).

Ao sistema de registro das Nações Unidas coexistem também outros menores, o que normalmente
ocorre dentro de organismos internacionais especializados (como a OIT), tendo em vista sua
competência ratione materiae. Na OIT, as convenções internacionais do trabalho (v. Parte V, Capítulo
II, Seção I) são produzidas pela Conferência Internacional do Trabalho e não em outros foros, sendo
competente para proceder seu registro, tanto no seio da organização como no Secretariado das
Nações Unidas, o Escritório (Bureau) Internacional do Trabalho. Não são então os Estados-membros
da OIT, nesse caso, que devem solicitar à ONU tal registro, uma vez que as convenções internacionais
do trabalho são produzidas dentro da organização e não fora dela.271

Frise-se, por fim, que o eventual registro de um documento internacional que não seja
propriamente tratado - a exemplo de um memorando de entendimentos (Memorandum of
Understanding - MOUs) entre Estados - não lhe confere o status de norma convencional formal.272
Nesse caso o registro valerá apenas como meio de publicidade ao ato.

14. Observância e aplicação dos tratados. Dos artigos 26 a 30, cuida a Convenção de Viena de 1969
da observância e da aplicação dos tratados. Ambos os temas têm significativa importância para o
Direito Internacional Público, pois deles depende, defacto, o sucesso da realização do acordo, que não



deve ficar a mercê da vontade das partes para as quais está a vigorar e a surtir efeitos. Vejamos,
separadamente, os temas da observância e aplicação dos tratados internacionais:

a) Observância (ou cumprimento) dos tratados. Entre as normas de Direito Internacional geral -
geral porque impõem deveres e atribuem direitos a todos os Estados -, está aquela usualmente
designada pela fórmula pacta sunt servanda, que fundamenta a obrigatoriedade dos tratados. A
Convenção de Viena de 1969, no seu art. 26, dispõe justamente sobre essa regra, deixando expresso
que "todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé". Essa norma,
descrita pela CDI como "o princípio fundamental do Direito dos Tratados" é, aliás, considerada por
muitos como sendo também o princípio mais importante do Direito Internacional Público.273

Em suma, o que se extrai do enunciado do art. 26 da Convenção é que a obrigação de respeitar os
tratados é um princípio necessário do Direito Internacional; necessário porque sem ele a segurança
das relações entre os povos e a paz internacional seriam impossíveis. Além do mais, a referência à
boa-fé bem demonstra a necessidade de uma convivência harmoniosa entre os Estados, o que não
seria possível sem o cumprimento das normas nascidas do seio da sociedade internacional. Cumprir o
tratado de boa-fé significa que os sujeitos devem agir de modo a que os objetivos perseguidos pelo
tratado possam ser satisfeitos, como também já referiu a CIJ no caso Projeto Gabcíkovo-Nagymaros
(Hungria Vs. Eslováquia) de 1997.274 Em suma, o que fez o art. 26 da Convenção de 1969 foi consagrar,
de maneira expressa, o próprio fundamento jurídico dos tratados internacionais, segundo o qual a
obrigação de respeitá-los repousa na consciência e nos sentimentos de justiça internacionais. Sendo os
tratados a fonte mais importante do Direito Internacional contemporâneo, o seu respeito por parte
dos Estados configura a base necessária para a pacificação mundial e para a consequente organização
política e internacional do planeta.

Na medida em que "todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé",
seu eventual descumprimento acarreta a responsabilidade do Estado no âmbito internacional. Talvez
por isso é que até mesmo em países de regime totalitário há regras constitucionais a disciplinar o
princípio em apreço. Assim é que o art. 29 da Lei Fundamental da ex-União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas, determinava fossem "as relações da URSS com outros Estados" apoiadas "na observância
(...) do honesto cumprimento dos compromissos provenientes dos princípios e normas
universalmente reconhecidas do Direito Internacional e dos tratados internacionais concluídos pela
URSS".

Para além do art. 26 da Convenção, há ainda a disposição do art. 27, segundo o qual "uma parte
não pode invocar as disposições de seu Direito interno para justificar o inadimplemento de um
tratado", ressalvando que "esta regra não prejudica o artigo 46". É dizer, no que tange ao Direito
Internacional Público positivo, a obrigação de cumprir os tratados de boa-fé vige apesar de qualquer
disposição a contrario sensu do Direito interno, qualquer que seja ela, direito constitucional ou
infraconstitucional.275 Isso se depreende da própria história do art. 27 da Convenção, cuja redação,
proposta na Conferência das Nações Unidas sobre o Direito dos Tratados, teve a "intenção declarada
de impedir que os Estados invocassem a respectiva Constituição, a fim de se subtraírem ao
cumprimento dos tratados por eles livremente concluídos".276

O art. 27 da Convenção ressalva, entretanto, a disposição do art. 46, segundo a qual "um Estado não
pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação
de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa
violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu Direito interno de importância
fundamental" (§ 1º). Como se percebe, a Convenção de Viena de 1969 (e o próprio Direito Internacional
Público) não é insensível às normas do Direito interno relativas à conclusão de tratados; basta bem
compreender quais são essas normas internas capazes de invalidar o consentimento relativo a
determinado tratado.277 Norma do Direito interno de importância fundamental é a Constituição do
Estado, na qual se encontram as regras jurídicas sobre a competência dos poderes constituídos para a
celebração de tratados. A única disposição do Direito interno brasileiro, de importância fundamental,
sobre competência para concluir tratados, é aquela que diz competir exclusivamente ao Congresso
Nacional "resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional" (CF, art. 49, inc. I). Portanto, a única e
exclusiva hipótese em que o Estado brasileiro pode invocar o fato de que seu consentimento em
obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição constitucional sua sobre



competência para concluir tratados, visando, com isto, nulificar os efeitos desse acordo internacional
em relação ao Brasil, é aquela ligada ao fato de o tratado ter sido ratificado sem o abono do Poder
Legislativo (caso de inconstitucionalidade extrínseca ou ratificação imperfeita).

Afora esse caso especialíssimo previsto no art. 46, que diz respeito à forma de celebração de
tratados, o conflito entre tratados e normas do Direito interno (quando material) resolve-se sempre
pela prevalência da norma internacional sobre a interna, nos termos precisos do art. 27 da
Convenção. Ou seja, salvo a hipótese de violação formal manifesta de norma interna (constitucional)
de fundamental importância para concluir tratados, uma parte não poderá jamais invocar disposições
(materiais) de seu Direito interno (quaisquer delas, inclusive as da própria Constituição) como
justificativa para descumprir o acordo internacional (art. 27). A Convenção de Viena de 1969 não
cogita, como se vê, de invalidade dos tratados em razão de atrito com as Constituições nacionais em se
tratando de questões de fundo. Tal é assim, à luz do Direito Internacional Público, por não ser factível
que o direito das gentes submeta-se ao Direito interno estatal fazendo ceder os seus preceitos perante
ele, ainda mais quando se tem em mira que o Estado (que normalmente utiliza-se do argumento da
"violação da Constituição" para descumprir o tratado) manifestou o seu consentimento em obrigar-se
pelo acordo quando o ratificou ou a ele aderiu e, internamente, o fez publicar na imprensa oficial.

Não é outra a lição de André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros, para quem o art. 27 da
Convenção de Viena, ao dispor que "uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno
para justificar o inadimplemento de um tratado", teve a intenção de subordinar todo o direito interno
estatal à observância dos tratados internacionais, inclusive as suas Constituições, dando "a todo o
Direito Internacional convencional grau supraconstitucional na ordem interna dos Estados onde ela
viesse a vigorar ou por ratificação ou como costume internacional".278

Assim, a diferença entre os arts. 27 e 46 da Convenção de Viena de 1969 reside no fato de ser o art.
27 norma afeta ao conflito material entre os tratados internacionais e as disposições do Direito
interno, ao passo que o art. 46 versa questão de procedimento para celebrar tratados, impedindo
alegar-se violação do texto constitucional como justificativa para o inadimplemento de um tratado, a
não ser em caso de violação manifesta de norma de fundamental importância. Sendo regra relativa a
conflito de normas, o art. 27 não coloca exceção alguma ao impedimento de alegar-se disposição do
Direito interno como pretexto para descumprir os tratados, o que não ocorre no caso do art. 46 que,
versando questão procedimental, coloca uma exceção (e apenas uma) à impossibilidade do Estado
invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de
uma disposição de seu Direito interno sobre competência para concluir tratados, que é a de ser essa
violação manifesta e relativa à norma (sobre competência para concluir tratados) de Direito interno de
importância fundamental.

Frise-se que o art. 27 da Convenção de Viena, resultado de emenda do Paquistão, não encontrou
oposição por parte dos países defensores da soberania estatal. Sem embargo de algumas abstenções,
nenhum país, entretanto, votou contra a regra enunciada.

Poder-se-ia também justificar a primazia do Direito Internacional sobre o Direito interno no art. 11
da Convenção de Havana sobre Tratados, de 1928, que assim dispõe:

"Art. 11. Os tratados continuarão a produzir os seus efeitos, ainda quando se modifique a
constituição interna dos Estados contratantes. Se a organização do Estado mudar, de maneira que a
execução seja impossível, por divisão de território ou por outros motivos análogos, os tratados serão
adaptados às novas condições." [grifo nosso]279

Ocorre que a constituição (em letra minúscula) referida pela Convenção de Havana não é a Carta
Magna do Estado, e sim sua organização enquanto forma deEstado, como se dessume da leitura do
próprio art. 11 em sua segunda parte. De qualquer forma, mesmo nesse caso não é irrazoável supor
ter a Convenção de Havana adotado uma solução de primazia do Direito Internacional face à ordem
estatal interna, ao não fazer cessar os efeitos dos tratados mesmo quando modificada a organização
interna do Estado.

A solução a ser adotada em caso de descumprimento do texto convencional há de ser encontrada
no próprio corpo do tratado, que deve prever instrumentos para a solução das controvérsias que
possam eventualmente surgir entre as partes. Sem embargo disso, há uma forte tendência atual em o



Estado vítima do não cumprimento do acordo recorrer a certas represálias ou contramedidas em
relação ao suposto Estado infrator do tratado, prática que não se coaduna com a sistemática do atual
Direito Internacional Público. São bastante tênues, entretanto, as linhas divisórias que separam uma
resposta justa e equilibrada por parte do Estado vítima da violação do tratado de uma visível
hostilidade ilícita no plano internacional.

No presente domínio do Direito Internacional Público, os Estados contraem, no livre e pleno
exercício de sua soberania, várias obrigações internacionais, e uma vez que o tenham feito não
podem (à luz da Convenção de Viena de 1969) invocar disposições do seu Direito interno, até mesmo
do seu Direito Constitucional, como justificativa para o não cumprimento dessas obrigações. Seria de
todo estranho pudessem os Estados invocar violação de sua soberania depois de submetido o tratado,
por eles mesmos e com plena liberdade, ao referendo do Poder Legislativo, representativo que é da
vontade popular. A norma pacta sunt servanda, corolário do princípio da boa-fé, ademais, estaria
sendo maculada caso fosse tida como válida a alegação do Estado de violação do seu Direito interno
pelo compromisso internacional por ele mesmo firmado, o que parece querer demonstrar que a
Convenção de Viena de 1969 pretendeu, efetivamente, consagrar a regra da supremacia do Direito
Internacional frente ao Direito interno.280 Apesar de não ter obrigado os Estados a adequarem suas
normas internas às obrigações internacionalmente assumidas, o certo é que, para executá-las de boa-
fé, como manda o art. 26 da Convenção, deve o Estado-parte dar primazia aos tratados sobre as suas
disposições domésticas.

A Constituição brasileira de 1988 aceita essa construção, ainda que por fundamentos diferentes, no
que tange ao Direito Internacional convencional relativo aos direitos humanos (art. 5º, §§ 2º e 3º).
Quanto aos demais tratados, pensamos que eles cedem perante a Constituição, por força do preceito
constitucional que sujeita os tratados à fiscalização de constitucionalidade (art. 102, inc. III, alínea b).
Somente na falta desse comando constitucional é que a norma pactasuntservanda, bem como o art. 27
da Convenção de Viena, imporiam a prevalência de todos os tratados internacionais sobre a nossa
Constituição.281 Pelo fato de a Constituição brasileira consagrar a declaração de inconstitucionalidade
de tratados, e dado que não há no nosso texto constitucional menção expressa sobre o grau
hierárquico a ser atribuído aos tratados internacionais comuns, parece não restar outra saída senão
atribuir valor infraconstitucional a tais tratados, ainda que supralegal.282 Frise-se, no entanto, que os
preceitos constitucionais que sujeitam os tratados ao controle de constitucionalidade não o nulificam
de qualquer maneira, pelo fato de não poder decisão judicial interna anular um compromisso nascido
de outro sistema normativo, especialmente do sistema normativo internacional.

Todos os poderes do Estado - não somente o Executivo e o Legislativo, mas também o Judiciário -
devem respeito e obediência ao Direito Internacional Público. A sua não observância acarreta a
responsabilidade internacional do Estado, quase sempre esquecida pelos juízes e tribunais
nacionais.283 Exemplo corriqueiro disso, que materializa a prática de ilícito internacional, traduz-se
naquela situação em que por meio de medidas legislativas internas se pretende derrogar tratados
internacionais, prática corrente nos países que igualam hierarquicamente o tratado à lei.284 E não
raro se veem decisões de tribunais superiores induzindo a pensar que, no âmbito interno, legislar
contrariamente ao conteúdo de um tratado anteriormente assumido, deixando de fazer fé à palavra
externamente exarada, seria legítimo desde que se tenha recursos suficientes e esteja o país disposto a
indenizar os prejuízos causados pelo Estado no âmbito externo. O raciocínio expressa um
paralogismo que se apoia em uma falsa e errônea ideia. A ordem internacional sempre prima sobre a
interna, e tanto isso é verdade que, quando o legislador nacional produz normas que contradizem
disposições de um compromisso internacional já assumido e, após isso, o Poder Judiciário não é capaz
de superar a contradição, harmonizando aqueles preceitos, essa atitude final encontra reparo na
ordem jurídica internacional, mediante a responsabilização e consequente condenação do Estado
infrator por uma corte internacional. Se por erro ou por falta de afinidade com as normas
internacionais os juízes internos não restabelecem a antiga ordem jurídica, aquele que dará a última
palavra sobre o assunto será sempre o Direito Internacional, que, por meio do instituto da
responsabilidade, condenará o Estado infrator, reconstituindo o direito violado.285 Trata-se de
preceito que fora mencionado na decisão de 8 de maio de 1902 do Tribunal Arbitral El Salvador x
Estados Unidos, e que vem sendo, desde então, reiterado pela jurisprudência das instâncias
internacionais.

Pelas regras atuais do Direito Internacional Público (frise-se: do DireitoInternacional Público, e não



do Direito doméstico) não se admite, pois, salvo a exceção referida, que qualquer norma do Direito
interno dos Estados coloque fim a um tratado internacional, o que expressa, em termos claros, a
opção de primazia do Direito Internacional perante o Direito interno.286

b) Aplicação dos tratados(no tempo e no espaço). A aplicação dos tratados pode dar-se no tempo e
no espaço, matéria versada pelos arts. 28 a 30 da Convenção de Viena de 1969. Esse estudo tem
especial relevo quando se trata daqueles acordos (já estudados no ponto relativo à classificação dos
tratados) chamados de normativos, tais como os de proteção dos direitos humanos, os de comércio, de
aliança, de cooperação, de arbitragem etc.287 Vejamos cada uma das duas modalidades:

Aplicação no tempo. A regra geral trazida pela Convenção de 1969 relativamente à aplicação
temporal dos tratados diz respeito à sua irretroatividade. Trata-se da aplicação do princípio geral de
direito segundo o qual as normas jurídicas são normalmente feitas para reger situações futuras.
Segundo o art. 28 da Convenção, "a não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado, ou
seja estabelecida de outra forma, suas disposições não obrigam uma parte em relação a um ato ou
fato anterior ou a uma situação que deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado, em
relação a essa parte".288 Nada mais lógico que assim seja, pois os tratados, bem como as leis, são
criados para produzir efeitos a partir da sua entrada em vigor (ex nunc), salvo se uma intenção
diversa se evidencie do tratado ou por outra maneira seja estabelecida. Essa afirmação derradeira
quer dizer que nada impede os Estados de elaborarem, v.g., um tratado ou uma cláusula que derrogue
o princípio da irretroatividade, expressa ou implicitamente.289 Salvo esse caso excepcional (bem
assim quando se estabelece por "outra maneira" a retroatividade do acordo), a regra da não
retroatividade há de ser aplicada em sua inteireza.

Perceba-se que o princípio da não retroatividade dos tratados (nos claros termos do art. 28 da
Convenção) existe para impedir que um tratado seja aplicado em relação "a um ato ou fato anterior ou
a uma situação que deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado, em relação a essa parte".
Não impede o princípio que uma situação nascida anteriormente à entrada em vigor do tratado, mas
cujos efeitos se prolongaram ou se produziram depois da sua entrada em vigor, seja regulada pelo
tratado. Os tribunais regionais de direitos humanos têm se declarado incompetentes para apreciar
casos ocorridos antes da entrada em vigor dos tratados regionais respectivos (como, v.g., a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, no sistema interamericano) ou do aceite pelos Estados da
jurisdição contenciosa desses tribunais, mas não excluem a admissibilidade das petições quando as
violações de direitos humanos prosseguem após essa data e produzem efeitos que constituam eles
próprios uma violação do tratado.290 Assim, um ato estatal violador de direitos humanos (v.g., um
assassinato ou o desaparecimento de pessoas etc.) ocorrido antes do reconhecimento da competência
contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não poderá ser julgado por ela, mas a
omissão estatal que se prolongou para além da data desse reconhecimento poderá perfeitamente ser
objeto de uma demanda perante a Corte (v.g., no caso de os corpos das vítimas, no exemplo dado do
desaparecimento de pessoas, continuarem sem paradeiro etc.).291

Por fim, cumpre dizer que nada diz a Convenção de Viena de 1969 (e também a de 1986) sobre a
duração dos tratados, o que é natural, tendo em vista que cada instrumento internacional tem a
duração que o seu próprio texto determinar. Se o tratado silencia a respeito do seu prazo de duração é
porque se pretende eterno, podendo ser somente alterado quando as partes, pela convicção geral,
entenderem por bem modificar os seus termos e redefinir a situação convencionada. A previsão
expressa de termo final (como, v.g., o Tratado do Canal do Panamá de 1977, que previu no seu art. 2º,
§ 2º, que o mesmo "terminará ao meio-dia, hora do Panamá, em 31 de dezembro de 1999")
normalmente impede a denúncia do instrumento até essa data.292

Aplicação no espaço. Feitas as mesmas ressalvas de não existir intenção diferente evidenciada no
tratado, ou de não ser esta estabelecida por outra forma, um tratado internacional obriga cada um dos
Estados-partes em relação a todo o seu território. Trata-se da regra da aplicação espacial (ou da
execução territorial) dos tratados, que se encontra insculpida no art. 29 da Convenção.293

A regra de que um tratado obriga as partes em relação a todo o seu território (assim como a regra
da aplicação no tempo) é supletiva, devendo ser aplicada no caso de silêncio do tratado. Havendo
determinada previsão expressa no texto ou que se possa evidenciar por outra maneira, valerá o que
os negociadores acordaram. Por exemplo, o Tratado sobre a Proibição da Colocação de Armas



Nucleares e outras Armas de Destruição em Massa no Leito do Mar e no Fundo do Oceano e em seu
Subsolo, de 1971,294 expressamente exclui o território das partes do seu âmbito de aplicação, ao
determinar que os Estados-partes "comprometem-se a não implantar ou colocar no leito do mar e no
fundo do oceano e em seu subsolo, além do limite exterior de uma zona doleito do mar definida no
Artigo II, quaisquer armas nucleares ou quaisquer tipos de armas de destruição em massa..." (Art. I,
1).295 Por outro lado, sendo silente o tratado suas cláusulas serão aplicadas em todo o território do
Estado, aí compreendidos o seu espaço aéreo e o seu mar territorial. Deve-se, aqui, interpretar a
expressão "território" no sentido de abranger todo o espaço em que o Estado exerce soberania.

Alguns tratados contêm cláusulas aplicáveis aos Estados-federados relativamente a questões que se
encontrem dentro do âmbito de sua exclusiva competência, o que é permitido segundo o citado art.
29, por estar evidenciada no tratado a existência de intenção diferente no que toca ao âmbito de sua
aplicação territorial. Sem embargo, não estando evidenciada no tratado essa intenção, nenhum
Estado, ainda que se trate de Estado-federal, pode desconhecer o âmbito de aplicação territorial de um
compromisso internacional. É possível, contudo, que se formule uma reserva nesse sentido, faltando
uma disposição expressa sobre a limitação de obrigações em dado âmbito territorial.296

A última regra de aplicação de tratados consta do art. 30 da Convenção de Viena, que diz respeito à
aplicação de tratados sucessivos sobre a mesma matéria. Por se tratar de assunto mais complexo, será
versado em tópico separado, mais à frente (v. item nº 20, infra).

Fora esses três artigos (28, 29 e 30) da Convenção de 1969, não há outras regras em Direito
Internacional positivo sobre a aplicação temporal e espacial dos tratados internacionais.

15. Interpretação dos tratados. Não é sempre que as disposições de um tratado são elaboradas de
forma clara e precisa, de modo a permitir a sua imediata aplicação. Na grande maioria das vezes, um
tratado para ser corretamente aplicado necessita, antes, ser interpretado.297 A interpretação, por
conseguinte, é um procedimento necessário à correta aplicação ou execução dos tratados.

No sentido jurídico, interpretar significa determinar racionalmente o exato sentido da norma,
dando claridade e compreensão ao seu texto ou a qualquer um de seus comandos, a fim de deixar as
partes seguras sobre o alcance e significado que se pretendeu estabelecer em seu contexto, afastando
de vez as dúvidas, obscuridades, contradições ou ambiguidades porventura existentes.

O problema da interpretação dos tratados ficou, durante a Conferência de Viena, basicamente
dividido entre duas correntes de opiniões: uma, que entendia que a interpretação de um tratado tem
como finalidade a busca da real e comum intenção das partes; e outra, que via na determinação do
significado de seu texto o verdadeiro objeto da interpretação de um tratado. É dizer, a primeira
corrente dava primazia à intenção das partes, ao passo que a segunda levava em conta o estudo e a
análise do texto. Na prática, a divergência consistia na importância que cada uma das duas correntes
emprestava aos trabalhos preparatórios (travaux préparatoires) para a interpretação dos tratados.298
A tese que saiu ao final vencedora foi a segunda, tendo a Convenção de Viena de 1969 dado mais
importância ao texto do tratado (por ser a fiel intenção das partes) que aos seus trabalhos
preparatórios (que devem servir apenas como meio suplementar de interpretação).

O assunto foi regulado nos arts. 31 a 33 da Convenção de 1969, que passamos a estudar agora:

a) Regra geral de interpretação. O art. 31, § 1º, da Convenção de 1969, traz uma "regra geral de
interpretação" dos tratados, ao dispor que todo acordo internacional "deve ser interpretado de boa-fé
segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e
finalidade".299 Ou seja, segundo a Convenção, o "ponto de partida" para a interpretação de todo acordo
internacional é o seu texto, enquanto esse constitui a expressão autêntica das intenções das partes.

O primeiro princípio de interpretação, como se vê, que se destaca no art. 31, § 1º, é o da boa-fé,
parte integrante da norma pacta sunt servanda, que se consubstancia no compromisso de respeito e
fidelidade por parte daquele em que determinada ação é questionada, pressupondo sempre a
abstenção de dissimulação, fraude ou dolo nas relações para com outrem. Diz ainda o mesmo
dispositivo que todo tratado internacional deve ser interpretado segundo o sentido comum atribuível
aos seus termos, querendo isso significar que as palavras do texto devem ser observadas em seu
sentido próprio e usual, ou seja, o sentido mais corrente com que determinada expressão ou termo é



utilizado. O sentido comum só não poderá ser utilizado quando incompatível com as disposições do
tratado ou quando expressamente empregado com outro significado. O sentido comum, ou corrente,
que se atribui a um termo, e que deve servir de guia para a compreensão do exato sentido atribuível
ao tratado, é aquele aferível à época da conclusão do acordo, salvo se de seu conteúdo puder
depreender-se ter sido outra a intenção das partes.

Exceção a essa regra do sentido comum está prevista no § 4º do mesmo art. 31, quando a
Convenção também reconhece que a determinado termo poderá ser atribuído um sentido especial, se
ficar estabelecido que essa foi a real intenção das partes naquele momento (art. 31, § 4º).300

A Convenção ainda estabelece que os tratados devem ser interpretados em seu contexto. Para fins
interpretativos, o contexto de um tratado também compreende, além do texto, seu preâmbulo e seus
anexos, (a) qualquer acordo relativo ao tratado feito entre todas as partes em conexão com a
conclusão do mesmo, e (b) qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão
com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado (art. 31,
§ 2º, alíneas a e b). Abstrai-se daí, como se vê, a intenção manifestada pela Convenção de Viena de
serem os tratados interpretados em seu conjunto, contextualmente, dando vasto material de pesquisa
para o intérprete na delimitação do sentido comum das palavras.301 Foi importante a introdução na
Convenção de 1969 dessa interpretação (ou hermenêutica) chamada contextual, que se refere às
ligações que as várias partes do texto têm entre si ("em seu conjunto"). O "contexto" propriamente
dito, por sua vez, pode ser intrínseco ou extrínseco, caso indique, respectivamente, o significado de
uma norma dentro do texto normativo ou mostre ao intérprete as relações dessa mesma norma com o
mundo extratexto.302 Pela leitura do art. 31, § 2º, alíneas a e b, da Convenção, quer parecer que ali só
se admitiu, para fins interpretativos, a utilização do contexto intrínseco, pois (a) a Convenção se refere
ao texto, ao preâmbulo e aos anexos do tratado; depois (b) fala em qualquer acordo relativo ao tratado
feito entre todas as partes em conexão com a conclusão do mesmo; e, por último, (c) refere-se a
qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a conclusão do tratado e
aceito pelas outras partes comoinstrumento relativo ao tratado.

Além do preâmbulo e das demais partes componentes do mesmo tratado, os anexos de cada
convenção dela também são partes integrantes e inapartáveis, não sendo possível subtraí-los do
exame, análise e controle dos poderes governamentais. Quando se ratifica um tratado, esse ato atinge
também (obviamente) os seus anexos. De sorte que a conclusão e entrada em vigor de um tratado
significa a conclusão e entrada em vigor - tanto em face do Direito das Gentes quanto do Direito
interno - dos respectivos anexos.303

Ainda segundo a Convenção, serão levados em consideração, juntamente com o contexto: (a)
qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas
disposições; (b) qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se
estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação; e (c) quaisquer regras pertinentes de
Direito Internacional aplicáveis às relações entre as partes (art. 31, § 3º).304 Esse último elemento,
referente a qualquer regra de Direito Internacional aplicável às relações entre as partes, como leciona
Maria de Assis Calsing, é o que pode suscitar alguma dúvida, "uma vez que os acordos posteriores
concluídos pelas partes sobre a interpretação do tratado tornam-se obrigatórios tão só pela
observância da norma pacta sunt servanda; e as práticas posteriores seguidas pelas partes sobre a
aplicação do tratado devem ser levadas em consideração porque refletem a intenção e a compreensão
das partes no que diz respeito àquilo que foi acordado; a dúvida, no entanto, é só aparente na medida
em que se raciocina que o texto de um tratado não pode existir em separado, independentemente, no
vazio", tendo ele "de ser considerado dentro do meio jurídico onde foi elaborado e do qual ele
depende - daí porque o tratado é sempre regido pelo Direito Internacional e suas normas serão
sempre fontes às quais recorrerão os intérpretes quando necessário".305

Por fim, devem os tratados, segundo a parte final do art. 31, § 1º, ser interpretados à luz de seu
objetivo e finalidade. Por objetivo do tratado entendem-se as metas às quais suas normas almejam
alcançar, por meio dos direitos e obrigações delas decorrentes, segundo o que os negociadores
livremente estabeleceram; já a finalidade é o propósito que essas mesmas partes almejaram alcançar,
seu ideal comum etc. Assim, o objetivo e a finalidade do tratado não se confundem, não obstante
estarem intimamente conectados. Então, dizer que o intérprete deve levar em consideração na
interpretação dos tratados o seu objetivo e finalidade, significa que deve buscar a ratio legis do



compromisso internacional na busca da verdadeira intenção das partes quanto ao significado do texto
ou quanto a algumas de suas disposições.

b) Meios suplementares de interpretação. Estabelece ainda a Convenção de 1969 (no art. 32) que é
permitido recorrer a certos "meios suplementares de interpretação", inclusive aos trabalhos
preparatórios do tratado306 e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o sentido
resultante da aplicação do art. 31, ou de determiná-lo, quando a interpretação, de conformidade com
esse mesmo artigo, (a) deixa o sentido ambíguo ou obscuro, ou (b) o conduz a um resultado
manifestamente absurdo ou desarrazoado.307

A Convenção não especifica o que vêm a ser tais "meios suplementares", mas diz que os trabalhos
preparatórios do tratado e as circunstâncias de sua conclusão são dois desses meios, "inclusive" (como
afirma a Convenção).308 Os trabalhos preparatórios têm início com as negociações preliminares e vão
até a fase da assinatura. São úteis ao intérprete no sentido de que, por meio deles, poderá se
esclarecer a origem da ambiguidade ou obscuridade de um determinado dispositivo constante do
instrumento. Sua utilização como meio de interpretação, no entanto, deve dar-se de forma moderada,
com prudência, tendo em vista refletirem não a vontade concordante das partes, mas sim a vontade
divergente delas. Não há trabalho preparatório de tratado que não documente a dificuldade para se
chegar a um consenso sobre o objetivo do acordo que se está a concluir. Por sua vez, as circunstâncias
que cercaram a conclusão e a assinatura do tratado também podem ser úteis na busca da real
intenção das partes, no que se refere à determinada disposição ambígua ou divergente do
instrumento, uma vez que, tais circunstâncias, correntemente têm influência na elaboração do texto
final do tratado. A CIJ, v.g., na sentença relativa ao caso da Plataforma Continental do Mar Egeu, fez
referência às "circunstâncias enquadrantes da reunião",309 nessa exata linha do que dispõe o art. 32
da Convenção de 1969.

Sem embargo de a Convenção só ter nominado expressamente esses dois meios suplementares de
interpretação, outros também poderão ser utilizados, a exemplo da regra do efeito útil - pela qual as
cláusulas obscuras ou ambíguas de um tratado devem ser sempre interpretadas de modo a que
produzam o maior sentido e eficácia possíveis relativamente ao seu objetivo310 -, a da interpretação
funcional - por meio da qual os tratados devem ser interpretados em harmonia com o seu desiderato,
na medida do possível para a plenitude dos efeitos do acordo -, bem como a analogia, os costumes, os
princípios gerais de direito e a regra contraproferentem, aplicada especialmente aos tratados-contrato
e segundo a qual toda disposição obscura ou ambígua do tratado deve ser interpretada em desfavor
da parte que a propôs ou redigiu, restando à outra parte o benefício da dúvida.311

c) Interpretação de tratados autenticados em duas ou mais línguas. Não geram tantos problemas de
interpretação os tratados concluídos com o emprego de uma mesma língua, caso em que somente esta
(à exceção de qualquer outra) é que será utilizada pelas partes em caso de dúvidas ou incertezas
relativas ao texto convencional. Problema mais grave surge quando um tratado é autenticado em
duas ou mais línguas, pois é mais do que sabido que uma mesma expressão pode ter conotações
diametralmente opostas dependendo do idioma em que for empregada. Nesse caso, segundo a
Convenção de 1969, o texto do tratado "faz igualmente fé em cada uma delas, a não ser que o tratado
disponha ou as partes concordem que, em caso de divergência, prevaleça um texto determinado" (art.
33, § 1º).312

Nos tratados bilaterais, a fórmula utilizada consiste em concluir o texto convencional nas línguas
oficiais dos Estados-contratantes. Mas esse expediente tem o inconveniente de não solucionar
determinados problemas interpretativos advindos do emprego de terminologias com significados
dúbios, caso as duas versões do texto façam igualmente fé em ambas as línguas. Por exemplo, a
expressão poderá contida em certo tratado pode ser, na versão oficial do outro Estado, entendida
como deverá e vice versa. Da mesma forma, a expressão "em consideração" (in consideration), de
fortíssima conotação contratual nos países da Common Law, também é comumente mal interpretada
nos compromissos internacionais, gerando vários problemas de interpretação (especialmente no
âmbito do comércio internacional). Uma solução viável para a resolução de tais problemas é concluir
o tratado bilateral nas línguas dos Estados-partes, anexando-se uma terceira versão em outra língua
(normalmente o inglês ou o francês) para fins de divergência interpretativa.

No que tange aos tratados multilaterais os problemas de interpretação se multiplicam, dada a



variedade de significados que podem ser atribuídos a certas expressões do texto em variadas línguas.
Daí ser ideal - quando a redação do tratado é realizada em diversos idiomas - deixar expressamente
fixado no instrumento a predominância de apenas uma língua para fins de sua interpretação, o que
faz com que vários problemas envolvendo disparidades terminológicas desapareçam (ou, pelo menos,
diminuam). O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, segundo a Regra C-13 (Language) dos
seus Estatutos e Regulamentos, instituiu o inglês como o seu idioma oficial de trabalho, devendo todos
os documentos, deliberações e atas, serem redigidos nessa língua ou para esta traduzidos quando
chegarem ao Fundo em qualquer outro idioma.

Nos termos da Convenção de Viena de 1969, somente quando autorizado pelo tratado ou pelas
partes é que uma versão do tratado em língua estrangeira diversa daquelas em que o texto foi
autenticado será considerada como texto autêntico (art. 33, § 2º). Presume-se, ademais, que os termos
do tratado têm o mesmo sentido nos diversos textos autênticos (art. 33, § 3º). Salvo o caso em que um
determinado texto prevalece, para fins interpretativos, em caso de divergência (§ 1º), quando a
comparação dos textos autênticos revela uma diferença de sentido que a aplicação dos artigos 31 e 32
não elimina, é que se irá adotar o sentido que, tendo em conta o objeto e a finalidade do tratado,
melhor conciliar os seus textos (art. 33, § 4º).

d) Sistemas de interpretação. A interpretação de um dado tratado pode ocorrer tanto no âmbito
internacional quanto no âmbito interno dos Estados contratantes.313 Pode, igualmente, ser versada
apenas pela doutrina. Vejamos, então, cada um desses sistemas interpretativos em separado:

d.1) Interpretação internacional. Internacionalmente, há basicamente quatro meios de
interpretação aplicáveis aos tratados internacionais:

1) Num primeiro plano tem-se a interpretação feita, conjuntamente, por todasas partes que
aderiram ao tratado, o que pode dar-se por meio de uma declaração interpretativa, como é bastante
comum, ou por meio de um novo tratado especificamente destinado a essa finalidade.314 Trata-se
daquilo que se conhece na Teoria Geral do Direito por interpretação autêntica, tendo em vista
originar-se da mesma fonte que elaborou o texto convencional, motivo pelo qual compromete todas as
partes no tratado.315 A esse tipo de interpretação também se atribui o nome, em Direito dos Tratados,
de interpretação coletiva. A mesma pode ocorrer (a) simultaneamente à conclusão do acordo
internacional, ou (b) posteriormente à sua conclusão (quando normalmente se conclui um tratado
específico para tanto).

2) Pode a interpretação de um tratado ser levada a efeito, também, por duas ou mais partes-
contratantes, conjuntamente. Aqui, portanto, não são todos os Estados que interpretam o texto, mas
somente alguns deles, o fazendo mediante acordo formal entre si. Sua materialização, nesse caso,
pode dar-se pela conclusão de um tratado interpretativo específico sobre os pontos a serem aclarados
ou, até mesmo, pela realização de uma declaração conjunta entre tais partes. Quer num caso como no
outro, sempre há de haver um acordo formal entre as partes. É evidente que essa interpretação levada
a efeito por somente algumas das partes no tratado (dois ou mais contratantes) só tem valor para
essas partes que acordaram em dar ao texto convencional um tal sentido, não vigorando,
evidentemente, para as demais.

3) Pode, ainda, um tratado internacional ser interpretado por um órgão judicial externo, ou por
outro órgão não judicial indicado pelas partes. Dentre os órgãos judiciais internacionais, tem
certamente mais peso a interpretação daqueles de natureza permanente, em detrimento dos órgãos
de jurisdição temporária, como os tribunais ad hoc. A CIJ, sendo o órgão judiciário da ONU, tem
claramente maior autoridade moral sobre os tribunais internacionais de menor porte, quando se
cuida da interpretação de um dado tratado. Daí a regra do art. 36, § 2º, alínea a, do seu Estatuto, que
declara competente o aludido tribunal para julgar, entre outras, "as controvérsias de ordem jurídica
que tenham por objeto a interpretação de um tratado".316 Destaca-se, também, a interpretação que faz
a Corte Interamericana de Direitos Humanos no que tange aos tratados internacionais de proteção
dos direitos humanos do sistema da OEA, em especial a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos de 1969.317 Como órgãos internacionais não judiciais, de qualidade técnica ou política,
capazes de interpretar tratados, podem ser citados o Conselho de Segurança da ONU, o Conselho
Permanente da OEA ou qualquer organização internacional (mesmo não parte no tratado)
encarregada de aplicar o tratado ou controlar sua aplicação.318 Também se considera não jurisdicional



a interpretação de tratados advinda das chamadas competências consultivas dos tribunais
internacionais (da CIJ, da CIDH etc.), quando se emite uma opinião consultiva de caráter não
vinculante (fora, portanto, do exercício da competência contenciosa do respectivo tribunal). A
autoridade de tais órgãos é outorgada sempre pelas partes, que desejam ver o conflito exegético
decorrente da interpretação do acordo solucionado. E, uma vez concordando as partes em submeter-
se à decisão desses organismos, esta se torna obrigatória entre elas.

4) Por fim, a interpretação de um tratado no plano internacional pode ainda ser feita por somente
uma das partes no acordo, quando esta comunica às outras qual a sua interpretação em relação ao
pactuado. A isto dá-se o nome de interpretaçãounilateral. Mas, como é óbvio, esse tipo de
interpretação não vincula as outras partes. Trata-se apenas das chamadas declarações interpretativas,
muito comuns naqueles tratados em que se proíbe a formulação de reservas.

d.2) Interpretação interna. No plano do Direito interno, a interpretação dos tratados deve obedecer
às regras positivadas na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (eis que esta compõe o
acervo normativo nacional e regula o Direito dos Tratados) e, subsidiariamente, as normas jurídicas
dos Estados em causa. Seria antijurídico pensar que um Estado que ratificou a Convenção de Viena de
1969 e a internalizou à ordem jurídica, não estivesse obrigado a cumpri-la. Ora, se é na Convenção que
se fazem presentes as regas de interpretação dos tratados, é nela que os Estados (e os seus órgãos
internos) devem basear -se precipuamente para interpretá-los. As regras sobre interpretação de
tratados (ou das leis em geral) porventura existentes na legislação interna do Estado hão de ser
utilizadas apenas em caráter subsidiário. Geralmente, a interpretação interna de um tratado é levada
a efeito pelo Poder Executivo (interpretação governamental), que o regulamenta, e pelo Poder
Judiciário (interpretação judiciária), que resolve os conflitos de interesses advindos da aplicação do
tratado em um caso concreto. Pode-se então dizer que a interpretação interna dos tratados varia, na
prática, entre uma vertente (a) política (no âmbito do Poder Executivo) e outra (b) jurídica (no plano
do Poder Judiciário).

d.3) Interpretação doutrinária. Registre-se, por último, a possibilidade de se interpretar tratados em
sede doutrinária.319 Para tanto, não se faz necessário qualquer caso in concreto de litígio entre partes,
ou que envolva, de alguma maneira, um determinado tratado. A doutrina interpreta tratados à
maneira de como interpreta qualquer disposição do Direito interno; mas, no caso dos tratados, a
interpretação doutrinária ganha especial relevo dada a previsão do Estatuto da CIJ que reconhece ser
a doutrina um "meio auxiliar para a determinação das regras de direito" (art. 38, § 1º, alínea d). Tem-
se como exemplo de interpretação doutrinária a realizada sobre o Tratado de Paz de Trianon de 1920,
entre a Hungria e a Romênia. Em comparação, porém, com os dois meios anteriores de interpretação,
aquela realizada pela doutrina fica aquém no que tange à imediatidade de aplicação.

e) A interpretação dos tratados de direitos humanos. No que tange especificamente aos tratados de
proteção dos direitos humanos, cabe destacar a necessidade de interpretação que leve em conta
sempre a norma mais favorável ao ser humano.320 Ou seja, os tratados de direitos humanos devem ser
interpretados tendo sempre como paradigma o princípio pro homine; por meio desse princípio, deve o
intérprete (e o aplicador do direito) optar pela norma que, no caso concreto, maisprojeta o ser
humano sujeito de direitos. Observe-se que os tratados contemporâneos sobre direitos humanos já
contêm "cláusulas de diálogo" ou "cláusulas dialógicas" (v.g., art. 29, alínea b, da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos) que fazem operar entre a ordem internacional e a interna um
"diálogo" tendente a proteger sempre mais o indivíduo. Já estudamos esse tema sob a rubrica de
"monismo internacionalista dialógico" (v. Capítulo II, item nº 4, c, supra). Nesse ponto, cabe apenas
referir que o princípio pro homine (ou da "primazia da norma mais favorável") é princípio de
interpretação obrigatório para todos os tratados de direitos humanos, sem o qual o resultado da
aplicação de uma norma internacional de proteção (em detrimento de outra, internacional ou
interna) pode restar indesejável, por ser menosprotetora. Aqui também tem lugar (por guardar íntima
conexão com o princípio prohomine) o princípio da vedação do retrocesso, segundo o qual as normas
(internacionais ou internas) de proteção devem assegurar sempre mais direitos às pessoas, não
podendo retroceder na meta da máxima efetividade dos direitos humanos.321

16. Os tratados e os terceiros Estados. É princípio universal de Direito que um compromisso entre
partes-contratantes não pode afetar terceiros.322 Sendo um princípio universal, aplica-se também à
teoria geral dos tratados. É dizer, os tratados somente produzem efeitos para as partes que



manifestaram o seu consentimento em estar vinculadas ao compromisso internacional, sem atingir
terceiros. Da mesma forma, um Estado não membro é de todo estranho ao compromisso concluído
entre os membros e, por isso, não pode exigir desses últimos a fiel execução da norma convencional,
dado que esta é, para esse terceiro Estado, res inter alios acta.323 Essa é a regra relativa à entrada em
vigor espacial dos tratados, desde muito tempo consagrada pela jurisprudência e pela prática dos
Estados.

No acórdão nº 7, de 25 de maio de 1926, relativo ao caso Certos interessesalemães na Alta-Silésia
polonesa, a antiga CPJI já havia confirmado esse entendimento ao declarar que "um tratado só faz lei
entre os Estados que nele são partes".324 Aplicou-se, ali, a máxima pacta tertiis nec nocent nec prosunt:
os tratados não podem impor obrigações nem conferir direitos a terceiros.

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, codificando a máxima referida, seguiu idêntico
caminho e estabeleceu, sem dificuldade, que "um tratado não cria obrigações nem direitos para um
terceiro Estado sem o seu consentimento" (art. 34).

Ocorre que apesar da existência de comandos dessa índole, na prática, tratados há que, por
estabelecerem ou modificarem situações jurídicas entre as partes acabam, de alguma maneira,
afetando terceiros alheios às suas disposições normativas. Os efeitos que tais tratados produzem em
terceiros Estados, portanto, precisam ser estudados.

Seguindo a lição e os exemplos de Rezek, é possível visualizar três tipos de efeitos convencionais
capazes de repercutir sobre Estados terceiros,325 os quais podem assim ser colocados:

a) Efeito difuso de reconhecimento de uma situação jurídica objetiva. Trata-se do caso em que um
tratado entre duas ou algumas partes, por criar situação jurídica objetiva, produz sobre toda a
sociedade internacional o mero efeito da exortação ao reconhecimento. Em outras palavras, produz
sobre terceiros Estados a observância daquela situação jurídica nova entre as partes. Assim, um
tratado que modifica o curso da linha limítrofe entre dois Estados cria situação jurídica objetiva nova,
cuja observância por parte de terceiros se impõe, ainda que para o simples efeito de se inteirarem do
que virá a ser, doravante, a nova cartografia da região. Da mesma forma, repercute sobre terceiros
um tratado entre A e B, Estados condôminos de águas interiores fluviais ou lacustres, que franqueia
tais águas à livre navegação civil de todas as bandeiras. Mas é bom fique nítido que, diferentemente
do que ocorre no Direito Privado, em que as situações jurídicas objetivas são oponíveis a terceiros
porque garantidas pela autoridade estatal, no Direito Internacional Público não há uma
obrigatoriedade de reconhecimento dessas mesmas situações, uma vez que a sociedade internacional é
descentralizada e não conhece autoridade supranacional que lhe imponha a observância de regras
rígidas, tal como faz a Constituição do Estado relativamente ao Direito interno estatal.

b) Efeito de fato de repercussão sobre terceiro Estado das consequências de um tratado. Cuida-se da
hipótese em que um terceiro Estado sofre as consequências diretas de um tratado - normalmente
bilateral - em decorrência de um tratado anterior que o vincule a uma das partes. Um dos exemplos
sempre lembrados nesse domínio (mas que não é o único) é o da chamada cláusula da nação mais
favorecida.326 Por meio de tal cláusula (geralmente presente em acordos bilaterais de ordem
comercial) as partes se comprometem (umas em relação às outras) a dar o mesmo tratamento mais
benéfico que, porventura, possa ser atribuído a qualquer outro Estado no futuro. A sua intenção -
como já destacou a CIJ, em sentença de 27 de agosto de 1952, relativa ao caso dos nacionais
americanos no Marrocos - é "estabelecer e manter em todo o tempo, entre os países interessados, uma
igualdade fundamental, sem discriminação".327 Assim, se A e B celebraram um tratado estabelecendo
cada um deles uma alíquota menor em relação aos produtos de importação originários do outro, caso
no futuro um deles vier a atribuir alíquota menor aos produtos de qualquer outro país, o copactuante
(pela previsão expressa da referida cláusula) terá o direito imediato a igual benefício.328 Portanto, na
cláusula da nação mais favorecida os signatários se comprometem a estender a todas as demais
partes no acordo o tratamento que for mais favorável a um terceiro Estado (uma exceção aceita é a
participação em zonas de livre comércio), devendo o mesmo ser aplicado às empresas e serviços
nacionais, que não podem, contudo, ser subvencionadas pelos Estados, a fim de que não haja
prejuízos à livre concorrência.

Fica nítido, então, que o tratado posterior não atinge terceiros como norma jurídica, mas como



simples fato. A concessão de favor maior a outro Estado já é o fato-condição anteriormente previsto
no acordo (no qual consta a cláusula) concluído entre as partes originárias, sendo a cláusula a norma
jurídica que efetivamente garante ao terceiro Estado (frise-se: terceiro Estado em relação ao tratado-
fato, mas Estado-parte em relação ao tratado-norma) o benefício do favorecimento.

c) Efeito jurídico na atribuição de obrigações e na concessão de direitos a terceiros Estados. Desse
terceiro efeito, por ser jurídico, cuida expressamente a Convenção de Viena, nos seus arts. 35 a 38.
Trata-se do caso em que terceiros Estados - em exceção à regra já citada do art. 34 da Convenção,
segundo a qual "um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro Estado sem o seu
consentimento" - passam a ser titulares de obrigações ou de direitos no plano internacional, em
virtude da conclusão de um tratado entre outras partes.329 Vejamos cada qual das duas hipóteses:

c.1) Tratados que criam obrigações para terceiros Estados. Uma obrigação nasce para um terceiro
Estado quando as partes no tratado internacional, por meio de disposição convencional, deixam
assente o seu propósito de criar uma obrigação ao terceiro Estado por meio dessa disposição,
aceitando esse Estado, expressamente e por escrito, tal obrigação. Tal é o que dispõe o art. 35 da
Convenção de 1969.330 Como se denota, a Convenção não se contenta com a manifestação expressa do
terceiro Estado em aceitar a obrigação a ele conferida em virtude de um tratado celebrado por outros
Estados. Além de expressa, sua aceitação deve ser escrita, de modo a deixar clara sua vontade em
obrigar-se por aquilo que foi convencionado por outrem. Não há nada de estranhar-se aqui. É a Teoria
Geral do Direito, não o Direito dos Tratados, que impõe como medida de validade de um negócio entre
partes que resulta obrigações a terceiros, o consentimento induvidoso destes. Esse acordo em que o
Estado terceiro aceita as obrigações a ele impostas pelo tratado celebrado entre os demais Estados
designa-se acordo colateral.331

Parece difícil visualizar-se a exata condição de terceiro a que se refere o art. 35 da Convenção de
1969. O chamado sistema de garantia ilustra bem a situação em que se espelha o citado dispositivo,
não sendo, porém, o único exemplo da serventia do art. 35. O sistema de garantia não aparece na
Convenção de Viena de 1969, vindo expresso na Convenção de Havana sobre Tratados, cujo art. 13
dispõe:

"A execução do tratado pode, por cláusula expressa ou em virtude de convênio especial, ser posta,
no todo ou em parte, sob a garantia de um ou mais Estados.

O Estado garante não poderá intervir na execução do tratado, senão em virtude de requerimento
de uma das partes interessadas e quando se realizarem as condições sob as quais foi estipulada a
intervenção, e ao fazê-lo, só lhe será lícito empregar meios autorizados pelo direito internacional e
sem outras exigências de maior alcance do que as do próprio Estado garantido".

Como se percebe, essa qualidade de garante que um Estado assume (aceita) nos termos do
dispositivo acima, se encaixa perfeitamente na hipótese do art. 35 da Convenção de Viena de 1969,
ficando nítido que uma obrigação aceita por terceiro Estado pode ser distinta do objeto mesmo do
tratado concluído entre os seus Estados-partes.

Frise-se que as obrigações nascidas aos terceiros Estados, nos termos do art. 35, só poderão ser
revogadas ou modificadas com o consentimento tanto das partes no tratado, como do terceiro Estado,
a menos que conste que haviam convencionado outra coisa a respeito (art. 37, § 1º); em tal caso, esse
acordo colateral será consolidado num tratado em separado.

c.2) Tratados que criam direitos para terceiros Estados. Nada impede que as partes-contratantes,
por expressa manifestação de vontade, atribuam a um terceiro não parte no tratado algum direito ou
privilégio. É o que dispõe o art. 36, § 1º, da Convenção de Viena, segundo o qual: "Um direito nasce
para um terceiro Estado de uma disposição de um tratado se as partes no tratado tiverem a intenção
de conferir, por meio dessa disposição, esse direito quer a um terceiro Estado, quer a um grupo de
Estados a que pertença, quer a todos os Estados, e o terceiro Estado nisso consentir". É certo que a
amplitude desse enunciado torna difícil elencar um rol corriqueiro de exemplos, sendo possível
compreender que é direito atribuído a um terceiro Estado desde a estipulação em favor de outrem até
a permissibilidade de adesão nos tratados multilaterais. Esse consentimento de que trata o art. 36, até
indicação em contrário, é considerado presumido (§ 1º). Isto significa que o terceiro Estado, grupo de
Estados ou todos os Estados beneficiários do direito advindo de uma das disposições do tratado, não



necessitam manifestar expressamente e por escrito a sua vontade em aceitar tal direito, sendo
suficiente para tanto o seu silêncio, ao contrário do que ocorre com a aceitação de obrigações por
parte de terceiro Estado (que há de ser sempre expressa e por escrito). O terceiro Estado, ao exercer o
direito a ele conferido pelo tratado do qual não foi parte, deverá respeitar as condições previstas no
tratado ou estabelecidas de acordo com o mesmo (§ 2º).332

Os Estados podem, portanto, por meio de um tratado, obrigar-se a conceder direitos a um ou mais
terceiros Estados, sem que estes necessitem manifestar expressamente e por escrito a sua vontade em
aceitar tal direito, sendo suficiente o seu silêncio. Mas o Estado beneficiário da estipulação, como
destaca Accioly, não adquire ipso facto o direito de exigir a sua execução, conservando as partes-
contratantes a liberdade de modificar esse tratado ou de lhe pôr termo, pela forma que tiverem
acordado.333

Qualquer direito que tiver nascido para um terceiro Estado, nos termos do art. 36, não poderá ser
revogado ou modificado pelas partes, se ficar estabelecido ter havido a intenção de que o mesmo não
fosse revogável ou sujeito a modificação sem o consentimento do terceiro Estado (art. 37, § 2º).

Por fim, esclareça-se que não é só por força da vontade dos Estados-partes que uma regra contida
em tratado pode gerar direitos ou obrigações a um terceiro Estado. Nada impede que uma regra
contida em um tratado internacional se torne obrigatória para um terceiro Estado, em virtude de sua
transformação em uma regra consuetudinária de Direito Internacional, reconhecida exatamente como
tal. É o que dispõe o art. 38 da Convenção de Viena de 1969. Essa regra permite nitidamente que um
ato internacional seja criador de um costume internacional, o que demonstra que não é somente a
prática dos Estados ou organizações internacionais que tem a potencialidade de criar norma
costumeira internacional, podendo também a regra costumeira nascer das disposições de um tratado
firmado por outros Estados. E isto é lógico. Sendo a execução do tratado uma prática, nada de
estranho existe em dizer que essa prática poderá criar precedentes formadores de certa norma
costumeira internacional.334

17. Vícios do consentimento e nulidade dos tratados. Provém da Teoria Geral do Direito Civil o
estudo dos vícios capazes de invalidar o negócio jurídico, a que o Direito dos Tratados tomou de
empréstimo. Nesse último campo, é possível falar em vícios que invalidam o consentimento do Estado
em obrigar-se por um tratado, bem como em fatos que invalidam o tratado mesmo.335

A Convenção de Viena de 1969 (e também a de 1986) intitula toda a Seção 2 da Parte V (que vai do
art. 46 ao art. 53) de Nulidade dos Tratados. Tal denominação, contudo, é imprópria, uma vez que de
nulidadeconvencional propriamente dita a Convenção não cuida senão em dois dispositivos daquela
Seção: são eles os arts. 52 e 53, que versam os casos de "coação a um Estado pela ameaça ou emprego
da força" e de "tratado em conflito com uma norma imperativa de Direito Internacional geral
(juscogens)", respectivamente.336 No que tange ao conflito do tratado com norma de juscogens, há
também o caso da extinção superveniente do tratado, regulado pelo art. 64 (que está fora da Seção 2
citada). Nos dois primeiros casos (arts. 52 e 53) a nulidade é abinitio, ou seja, tem efeito extunc; no
segundo caso (art. 64) a extinção é superveniente (de efeito exnunc).337 Afora isso, todas as demais
disposições da Convenção (arts. 46 a 51) versam casos de vícios relativos ao consentimento do Estado
em obrigar-se pelo tratado (e não de nulidade do tratado propriamente dito). A Convenção permite
seja o consentimento anulável (a depender da vontade do Estado-vítima) nas hipóteses dos arts. 46 a
50; e versa apenas umúnicocaso de nulidade(propriamente dita) do consentimento, disciplinado pelo
art. 51: quando há coaçãosobre o representante de um Estado (ou de uma organização internacional).

Não é, pois, tecnicamente correto nominar o tema de Nulidade de Tratados,338 como faz a
Convenção de 1969 (e também a de 1986) e grande parte dos autores.339 Tampouco é exato nominá-lo,
como faz outra parte da doutrina, apenas de vícios doconsentimento (especialmente quando a
nulidade decorre do conflito do tratado com norma de jus cogens).340 Talvez à custa dessa
impropriedade terminológica da Convenção que a doutrina confunde-se tanto (há vários anos) sobre
o tema. A Convenção - não obstante em uma rubrica imprópria - regula, porém, as duas coisas: (1) os
vícios que podem influir no consentimento do Estado em obrigar-se pelo tratado, dividindo-os em
anuláveis (arts. 46 a 50) e nulo (hipótese única do art. 51341); e (2) os casos de nulidade do tratado
propriamente dito (arts. 52 e 53).



Pode-se, então, seguindo o estabelecido em toda a Seção 2 da Parte V da Convenção de 1969
(impropriamente - repita-se - nominada Nulidade de Tratados), dividir o estudo que ora nos ocupa em
três partes: a) anulabilidade do consentimento; b) nulidade do consentimento; e c) nulidade dos tratados.
A primeira hipótese é de nulidade relativa do consentimento; as duas outras são de nulidade absoluta
(pleno jure) do consentimento e do tratado, respectivamente. É curioso observar que a Convenção de
1969 (e também a de 1986) não versou um único caso sequer de anulabilidade dos tratados. No que
tange ao consentimento, este pode ser anulável (quando há possibilidade de convalidação) ou nulo
(quando inconvalidável); mas no que tange ao tratado mesmo, apenas hipóteses de nulidade
(nenhuma hipótese de anulabilidade) são colocadas pela Convenção (arts. 52, 53 e 64).

Vejamos então cada uma das hipóteses dos vícios do consentimento (casos de anulabilidade e
nulidade do consentimento) e de nulidade dos tratados:

a) Anulabilidade do consentimento. A anulabilidade do consentimento de um Estado em obrigar-se
por um tratado, segundo a Convenção, pode dar-se em quatro hipóteses: quando o governo manifesta
sua aquiescência ao tratado sem o devido respaldo do Direito interno (art. 46); por erro (art. 48); por
dolo (art. 49); ou pela corrupção do representante de um Estado (art. 50), restringindo (em ambos os
casos) a invocação do vício ao Estado-vítima.342 A primeira causa de anulabilidade (irregular
consentimento da parte) ocorre quando o Executivo ratifica o compromisso internacional em
desrespeito à norma constitucional sobre competência para concluir tratados, ao que também se
nomina ratificação imperfeita; esse tema será estudado detalhadamente adiante (item nº 19, infra).
Além desse caso, é também anulável o consentimento que nasceu viciado por erro, por dolo ou pela
corrupção dorepresentante de um Estado (ou de uma organização internacional). Estas outras causas de
anulabilidade serão estudadas agora.

O erro - considerado "o caso mais claro de vício do consentimento em seu sentido mais clássico"343 -
pode ser invocado por um Estado (ou organização internacional) como tendo invalidado o seu
consentimento em obrigar-se pelo tratado, desde que ele se refira a um fato ou situação que esse
Estado (ou organização internacional) tivesse suposto existir no momento em que o tratado foi
concluído e que constituía a base essencial do seu consentimento em obrigar-se pelo mesmo (art. 48, §
1º). É dizer, para se anular o consentimento por erro, deve ele (erro) ser essencial, por dizer respeito à
natureza do ato. Pode o erro ser cometido por uma das partes ou por várias delas.344 Porém, a regra
da Convenção não se aplica se o Estado (ou a organização internacional) concorreu para o erro em
virtude de sua conduta ou se as circunstâncias forem tais que o Estado (ou a organização) deveria ter
se apercebido de tal possibilidade (§ 2º). Os exemplos mais notórios de erro que se tem notícia
aparecem em tratados sobre limites, envolvendo questões cartográficas (mapas etc.) ou de
demarcação de fronteiras.345

O dolo, para a Convenção, ocorre quando um Estado (ou organização internacional) é levado a
concluir um tratado pela conduta fraudulenta de outro Estado negociador ou organização negociadora
(art. 49). O dolo implica necessariamente uma conduta ilícita de engodo ou engano. Diferentemente do
erro, o dolo implica punição mais severa à luz do Direito Internacional Público, por constituir-se num
delito. Daí entender Reuter que um tratado eivado de dolo é, com efeito, um ato ilícito, com todas as
consequências jurídicas que isso implica.346 São praticamente inexistentes exemplos de dolo na
conclusão de tratados. Um exemplo muito remoto foi documentado à época colonial, no contexto
especial das relações entre potências europeias e chefes tribais da África Central, a quem se
mostravam mapas voluntariamente falsificados.347

Por fim, é também passível de anulação o consentimento obtido por meio de corrupção do
representante de um Estado ou de uma organização internacional, pela ação direta ou indireta de
outro Estado negociador ou organização negociadora (art. 50).348 A corrupção (que não deixa de ser
um dolo de caráter especial) vicia por completo o aceite do representante desleal mesmo se recair
sobre uma ou poucas cláusulas do tratado, ainda que estas não sejam essenciais ao acordo.349

Frise-se que somente o Estado (ou organização internacional) que foi vítima de alguma dessas
causas de anulabilidade do consentimento é que pode invocá-las em seu favor, e mais nenhum outro,
posto terem sido estabelecidas no âmbito de seu interesse particular. Daí não poder o Estado (ou a
organização internacional em causa) alegá-las se, após ter tomado conhecimento de sua ocorrência,
aquiesceu, expressa ou tacitamente, com a validade do consentimento anteriormente manifestado.



A anulabilidade do consentimento (por erro, dolo ou corrupção do representante do Estado)
produz no Estado-vítima efeitos ex nunc, ou seja, a declaração de anulabilidade só começa a produzir
efeitos a partir de sua prolação, sem modificar os efeitos passados que o ato internacional já produziu
em relação à parte.

Por se tratar de causas de anulabilidade do consentimento, sua não alegação faz com que o Estado-
vítima continue plenamente vinculado ao tratado respectivo.

b) Nulidade do consentimento. Em uma única hipótese (a do art. 51) prevê a Convenção de Viena a
nulidade (absoluta) do consentimento do Estado em obrigar-se pelo tratado. Trata -se do caso do
consentimento obtido por coação do representante do Estado, nestes termos:

"Não produzirá qualquer efeito jurídico a manifestação do consentimento de um Estado em
obrigar-se por um tratado que tenha sido obtido pela coação de seu representante, por meio de atos
ou ameaças dirigidas contra ele".

A Comissão de Direito Internacional da ONU e a Conferência de Viena de 1968 -1969 consideraram
tal coação mais grave que a corrupção do representante do Estado, a ponto de nulificar o
consentimento ab initio (dizendo que a sua manifestação não produzirá "qualquer efeito jurídico").350
Assim, diferentemente dos casos de anulabilidade já analisados (especialmente o de corrupção do
representante do Estado), a coação exercida sobre o representante de um Estado anula ex tunc o
consentimento, que passa a ser tido como se nunca houvesse existido.351

Como exemplo de consentimento viciado pelo emprego da coação sobre o representante de um
Estado tem-se o ocorrido em 1526, quando Francisco I, enquanto prisioneiro de Carlos V, foi obrigado
a assinar o Tratado de Madrid, cedendo-lhe toda a Borgonha; mas, após sua libertação, recusou-se a
executá-lo sob a invocação de coação contra a sua pessoa.352

c) Nulidade dos tratados. Para além do caso relativo à nulidade doconsentimento do Estado em
obrigar-se pelo tratado, versado pelo art. 51, prevê ainda a Convenção de Viena duas hipóteses de
nulidade absoluta do próprio tratado, com efeitos também ex tunc. São elas: a coação sobre um Estado
soberano pela ameaça ou emprego da força (art. 52) e o conflito de tratado posterior com uma norma
de juscogens (art. 53).353

A coação sobre o próprio Estado e o desrespeito ao jus cogens preexistente são considerados pela
Convenção causas de nulidade absoluta do tratado ab initio (o desrespeito ao jus cogens
superveniente, diferentemente, tem efeitos ex nunc e não ab initio).354 Nesses dois casos o tratado,
para todas as partes contratantes, há de ser considerado como se não existisse.355 Tais causas de
nulidade convencional decorrem, ainda, diretamente do art. 45 da Convenção, que as afasta do campo
de aplicação da "regra de confirmação" (tanto expressa como tácita).356 De fato, o art. 45 da
Convenção de 1969357 - ao dizer que um Estado "não pode mais invocar uma causa de nulidade, de
extinção, de retirada ou de suspensão da execução de um tratado, com base nos artigos 46 a 50 ou nos
artigos 60 e 62, se, depois de haver tomado conhecimento dos fatos", tiver (a) aceito expressamente a
validade (o vigor ou a execução) do tratado, ou (b) aceito tacitamente (em virtude de sua conduta) essa
mesma validade (seu vigor ou sua execução) - excluiu do campo de aplicação da regra os artigos 52 e
53, relativos à nulidade absoluta do tratado ab initio.

Cabe agora verificar apenas o caso de coação sobre um Estado estabelecido pela Convenção, pois a
nulidade dos tratados por desrespeito ao jus cogens (tanto preexistente como superveniente) será
estudada no tópico seguinte (v. item nº 18, infra).

Primeiramente é necessário fixar a diferença (notadamente no que tange aos efeitos da nulidade)
entre a coação prevista no art. 51 da Convenção, daquela regulada pelo art. 52 ora em análise.

Pois bem, diz a Convenção de Viena não produzir "qualquer efeito jurídico a manifestação do
consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado que tenha sido obtida pela coação de seu
representante, por meio de atos ou ameaças dirigidas contra ele" (art. 51); e diz ser "nulo um tratado
cuja conclusão foi obtida pela ameaça ou o emprego da força em violação dos princípios de Direito
Internacional incorporados na Carta das Nações Unidas" (art. 52). Qual a diferença entre essas duas
normas, no que tange à extensão dos efeitos da nulidade? A diferença (repita-se) está no seguinte: no



primeiro caso (coação exercida sobre o representante de um Estado), a nulidade atinge não o tratado
em si, mas o consentimento do Estado em obrigar-se por ele, estendendo efeitos apenas às partes
envolvidas, ou seja, coator e coagido, ao passo que na segunda hipótese (coação de um Estado pela
ameaça ou emprego da força) ela recai sobre o próprio tratado, sendo então oponível erga omnes, por
tratar-se de um ilícito cometido contra todos os membros da sociedade internacional, entendida em
seu conjunto.358

Tanto na hipótese do art. 51, como na do art. 52 da Convenção, bem assim do seu art. 53 (que versa
a hipótese de conflito entre tratado e norma de jus cogens preexistente, cujo estudo será realizado à
frente),359 a divisão das disposições do tratado não é permitida (44, § 5º). Ou seja, nesses três casos a
nulidade contamina o ato internacional por inteiro.

Cabe agora bem compreender o art. 52 da Convenção de Viena de 1969. Sem dúvida, a regra que
ocasiona a nulidade pleno jure do tratado concluído sob coação ao próprio Estado (art. 52) é mais
difícil de interpretar do que a regra que nulifica o consentimento por coação sobre o representante do
Estado (art. 51).

Primeiramente, não é fácil saber até onde chega o alcance dos termos "ameaça" e "emprego da
força", utilizados pelo art. 52 da Convenção. Calorosos foram os debates durante a Conferência de
Viena acerca da exata compreensão desses significados.360 Vários países (especialmente os do Terceiro
Mundo, como o Afeganistão) queriam que a expressão abrangesse pressões econômicas e políticas.
Outras delegações eram da opinião que a expressão era demasiado vaga, cujo significado poderia
abranger quaisquer tipos de pressões exercidas por um País sobre o outro, fato esse que
comprometeria a estabilidade das relações internacionais em matéria de tratados.361 Ocorre que tais
propostas não vingaram e o artigo ficou da maneira como se encontra, sem embargo de alguns
autores entenderem que a adoção da frase final "Direito Internacional incorporados na Carta das
Nações Unidas" permitiu a extensão do dispositivo às pressões econômicas e políticas, como queriam
algumas delegações.362 De concreto, ao final da Conferência foram incorporados em sua ata final dois
textos a esse propósito: uma Declaração condenando "solenemente" qualquer "coação militar, política
ou econômica quando da conclusão dos tratados" e uma Resolução pedindo ao Secretário-Geral da
ONU que dirigisse aquela Declaração a todos os Estados-membros, aos Estados participantes, bem
como aos órgãos principais das Nações Unidas.363

A regra consagrada pelo art. 52 é corolário "do princípio fundamental, hoje universalmente aceito,
que condena as guerras de agressão. Até bem pouco tempo a guerra não era considerada um ilícito
internacional, como é hoje. Mudado o panorama a esse respeito nas regras de Direito Internacional,
nada mais justo e conveniente que a Conferência de Viena acompanhasse tal desenvolvimento,
condenando os tratados concluídos pelo emprego da ameaça ou da força".364

A expressão "força", por ter ficado sem uma delimitação precisa, requer seja interpretada segundo
os ditames das regras geralmente aceitas de hermenêutica internacional. Evidentemente que nem
toda "força" é capaz de invalidar um compromisso internacional: fosse assim (diz Reuter) "todos os
tratados de paz seriam nulos".365 Aliás, essa última situação (a dos tratados de paz) é sempre
questionada pela doutrina: se tais tratados seriam ou não nulos por terem sido concluídos pelo uso da
força (do vencedor contra o vencido). Toda a doutrina alemã, v.g., considerou nulo o Tratado de
Versalhes de 1919, imposto à Alemanha pelos vencedores da Primeira Guerra. Mas, levado a ferro e
fogo tal entendimento, seriam também nulos os "tratados desiguais", assim chamados os celebrados
por Estados em tudo dessemelhantes no que toca à hierarquia de poder, em que se presume que um
(o Estado fraco) é totalmente dependente em relação ao outro (o Estado forte) etc.366 Em suma, apenas
o uso ilícito da força é capaz de invalidar um tratado.367 Como exemplo de ato internacional celebrado
sob coação ao Estado tem-se o Tratado Alemanha-Tchecoslováquia, de 1938, concluído sob ameaça de
bombardeio à Praga, tornando patente a coação exercida sobre a então Tchecoslováquia.

Por fim, cabe indagar quais os efeitos da declaração de nulidade de um tratado concluído mediante
coação ao Estado pela ameaça ou emprego da força. Falaremos aqui brevemente sobre o tema, pois a
ele voltaremos no item nº 23, infra. Tais consequências vêm reguladas pelo art. 69 da Convenção de
Viena. Cabe, neste ponto, apenas dizer que as disposições de um tratado nulo não têm eficácia jurídica.
Tal nulidade é ab initio e não a partir de sua invocação por alguma das partes; ou seja, o tratado
firmado sob ameaça ou emprego da força é nulo desde a sua conclusão, e não só a partir do momento



da descoberta da causa de nulidade.368 Assim, a declaração de nulidade de um tratado extingue o ato
internacional inválido com efeitos ex tunc. É dizer, a declaração de nulidade retroage à data da
conclusão do acordo, suprimindo todos os efeitos que o mesmo já produziu desde então.

18. O jus cogens e o tema da nulidade dos tratados. Como se acabou de ver, a nulidade ab initio de
um tratado pode ocorrer em duas hipóteses: a) no caso de coação sobre um Estado pela ameaça ou
emprego da força; ou b) se no momento de sua conclusão estava em conflito com uma norma
imperativa de Direito Internacional geral (caso de conflito entre tratado e norma de jus cogens
preexistente). Também pode ser extinto o tratado (não se trata aqui de nulidade ab initio) quando
conflita com norma de jus cogens superveniente (art. 64). O conflito do tratado com norma de jus
cogens preexistente difere do caso de coação sobre o Estado, por não se tratar de nulidade absoluta
cuja causa tenha sido um vício doato, mas sim de nulidade absoluta que tem como causa o objeto
ilícito do tratado. Já o conflito do tratado com norma de jus cogens superveniente é causa de extinção
do ato internacional. Assim, diversas serão as consequências que podem ocorrer, em se tratando de
um ou outro caso.

As consequências da nulidade envolvendo coação sobre um Estado vêm reguladas pelo art. 69 da
Convenção de Viena; já as consequências da nulidade (art. 53) e extinção (art. 64) de um tratado por
violação de norma de jus cogens encontram-se reguladas pelo art. 71, §§ 1º e 2º. No caso de um tratado
tornado nulo em virtude do art. 53 (conflito com norma de jus cogens preexistente), as partes são
obrigadas: a) a eliminar, na medida do possível, as consequências de qualquer ato praticado com base
em uma disposição que esteja em conflito com a norma imperativa de Direito Internacional geral; e b)
a adaptar suas relações mútuas à norma imperativa de Direito Internacional geral (art. 71, § 1º).
Assim, quando o caso diz respeito a um tratado tornado nulo em virtude de conflito com norma de jus
cogens preexistente, não basta apenas o retorno ao status quo ante, mas mais que isso, é necessário
que os Estados se ajustem à anterior norma de jus cogens.369 No caso de o conflito dar-se nos termos
do art. 64 (conflito com norma de jus cogens superveniente), a extinção do tratado: a) libera as partes
de qualquer obrigação de continuar a cumpri-lo; e b) não prejudica qualquer direito, obrigação ou
situação jurídica das partes, criados pela execução do tratado, antes de sua extinção. Entretanto, nesse
último caso, tais direitos, obrigações ou situações só podem ser mantidos posteriormente na medida
em que sua manutenção não entre em conflito com a nova norma de jus cogens (art. 71, § 2º).

Em suma, o conflito entre tratados e normas de jus cogens pode ocorrer de duas formas: (a) a
norma de juscogens pode ser anterior à entrada em vigor do tratado (caso de nulidade ab initio, acima
referida), ou (b) pode ser superveniente à vigência deste (caso em que o tratado perderá efeitos
exnunc). Essas duas hipóteses serão estudadas nos tópicos que seguem (itens a e b). Versaremos
também um terceiro caso, relativo ao conflito entre tratado e norma de juscogens existente antes da
entrada em vigor da Convenção de Viena (item c). Por fim, será analisado o procedimento relativo à
nulidade ou extinção de tratado em conflito com norma de juscogens (idem d).

a) Conflito entre tratado e norma de jus cogens anterior. Pela letra do supracitado art. 53, é
totalmente nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa
de Direito Internacional geral.370 Um tratado nulo por disposição da Convenção não tem eficácia
jurídica no âmbito internacional (art. 69, § 1º).

Para arguir a nulidade de um tratado, tem-se que obedecer ao procedimento estabelecido no art.
65 do Código de Viena (v. infra). Segundo essa norma, a parte que impugnou a validade do tratado
com base na regra de jus cogens anterior, deve notificar de sua pretensão, por escrito, os demais
Estados, indicando na notificação a medida que pretende tomar em relação ao tratado considerado
nulo, bem como suas razões para tanto.371 A notificação prevista no § 1º do art. 65 deve ser feita por
escrito. Qualquer ato que declare a nulidade, a extinção, a retirada ou a suspensão da execução de um
tratado, nos termos das disposições do tratado ou dos §§ 2º e 3º do art. 65, será levado a efeito por
meio de um instrumento comunicado às outras partes. Se o instrumento não for assinado pelo chefe
de Estado, chefe de Governo ou Ministro das Relações Exteriores, o representante do Estado que fez a
comunicação poderá ser convidado a exibir plenos poderes (art. 67, §§ 1º e 2º). A notificação e o
instrumento previstos nos arts. 65 ou 67, respectivamente, podem ser revogados a qualquer momento
antes que produzam seus efeitos (art. 68).

Somente os Estados que sejam partes no tratado internacional é que têm legitimidade para alegar a



invalidade do tratado conflitante com a norma de juscogens anterior. É dizer, a titularidade para a
alegação (perante a CIJ) de violação à norma de jus cogens é restrita aos Estados participantes do
acordo, não se estendendo a outros atores da sociedade internacional que dele não participam, não
obstante as normas de jus cogens visarem a proteção de toda a sociedade internacional. Enfatize-se
que o caso é também diverso da hipótese de vícios do consentimento (arts. 48 a 52), em que somente o
Estado que teve seu consentimento lesado, e mais nenhum outro, é que pode impugnar o ato
internacional.

As partes têm a obrigação, nesse caso, de (a) eliminar, na medida do possível, as consequências de
qualquer ato praticado com base em uma disposição que esteja em conflito com a norma imperativa
de Direito Internacional geral, além de (b) adaptar suas relações mútuas à norma de jus cogens
violada (art. 71, § 1º).

A invalidade do tratado conflitante com a norma de juscogens tem efeito extunc. Mas, durante o
prazo mínimo da notificação (3 meses), a parte está obrigada a continuar cumprindo o respectivo
tratado, salvo em casos de extremada urgência, se nenhuma das outras partes formulou objeções. A
Convenção, nesse passo, como destaca Vera Lúcia Viegas, deu "mais peso à estabilidade dos tratados
internacionais".372 Melhor seria, entretanto, considerar desde logo o tratado como ineficaz, buscando-
se posteriormente a verificação da procedência da declaração da parte, o que teria a vantagem de
evitar que um Estado continuasse no cumprimento de um tratado que julga, por convicção, nulo de
pleno direito; e se, ao final, fosse julgada improcedente a pretensão da parte, responderia ela pela
inexecução do tratado.

O que pode fazer a parte é requerer, junto à CIJ, uma medida cautelar visando suspender a
execução do tratado que julga nulo.

Não se pode esquecer que a vontade das partes é inoponível frente à norma de jus cogens, isto
significando que um tratado conflitante com norma imperativa de Direito Internacional geral não se
convalida em virtude de convenções particulares.

Em face da regra expressa no art. 44, § 5º, da Convenção, que prevê a indivisibilidade das
disposições de um tratado nesses casos, tem-se que todo o tratado, e não parte dele, é que será
invalidado ab initio e deixará de ter força jurídica perante a sociedade internacional, não se
permitindo a validade de algumas de suas cláusulas e a invalidade de outras.373 Em outras palavras,
sendo os tratados indivisíveis, a nulidade deve afetar todo o conjunto do tratado, e não apenas parte
dele. Mas frise-se que essa solução é apenas para o caso específico que se está a tratar: conflito entre
tratado e norma de jus cogens preexistente. Porém, como adverte Vera Lúcia Viegas, fazendo-se uma
interpretação sistemática da Convenção de Viena, deve-se "considerar eventuais efeitos causados por
atos executados com base em 'cláusulas não eivadas de vício' de nulidade por contraste com norma de
jus cogens. Nesse caso, incide a alínea 'b' do § 2º do art. 69 da Convenção: os atos praticados de boa fé,
antes de a nulidade de um tratado haver sido invocada, não serão afetados pela nulidade do tratado"
[grifos do original].374

b) Conflito entre tratado e norma de jus cogens posterior. Segundo o que dispõe o art. 64 da
Convenção de Viena, qualquer tratado conflitante com uma novanorma imperativa de Direito
Internacional geral (jus cogens) torna-se nulo e extingue-se. Trata-se de um causa de extinção de
tratados, e não de nulidade (esta última, versada na já estudada Seção 2, da Parte V, da Convenção).375
E isto por dois motivos: primeiro, porque o § 2º do art. 71 da Convenção de Viena (que determina as
consequências da nulidade e extinção dos tratados) faz referência justamente ao mencionado art. 64;
segundo, porque as alíneas a e b do citado art. 71, § 2º, repetem, em linhas gerais, o contido no art. 70
da Convenção, que regula as consequências da extinção dos tratados, e não o contido no art. 69, que se
refere à nulidade.

Ao contrário do caso anterior, um tratado contrastante com uma norma de juscogens
superveniente tem seus efeitos cessados ex nunc, é dizer, a partir do momento do surgimento da nova
regra imperativa de Direito Internacional geral, e não do início da celebração do acordo. É o que
dispõe o art. 71, § 2º, alínea b, da Convenção de Viena:

"2. Quando um tratado se torne nulo e seja extinto, nos termos do artigo 64, a extinção do tratado:



(...)

b) não prejudica qualquer direito, obrigação ou situação jurídica das partes, criados pela execução
do tratado, antes de sua extinção; entretanto, esses direitos, obrigações ou situações só podem ser
mantidos posteriormente, na medida em que sua manutenção não entre em conflito com a nova
norma imperativa de Direito Internacional geral."

Como leciona Vera Lúcia Viegas, não se prejudicam "os direitos e obrigações havidos na execução
do tratado anteriores ao surgimento da nova norma de juscogens justamente por terem por base a
boa-fé das partes no momento da celebração e início da execução do tratado (o vício é apenas
posterior, só surge quando do nascimento da nova norma imperativa, admite-se retroagir, fazendo
cessar os efeitos da execução do tratado apenas ao momento do aparecimento dessa nova norma
imperativa superveniente)".376

O procedimento de extinção, nesse caso, como permite a Convenção de 1969, pode vir descrito pelo
próprio tratado, ou por ela mesma. Só se utilizará do procedimento estabelecido nos arts. 65 e
seguintes da Convenção, nesse último caso. Quando é o próprio tratado que estabelece as causas de
sua extinção à custa do conflito com norma de jus cogens, o rito a ser seguido é aquele por ele
estabelecido.

Aqui também, as partes não perdem o direito de reclamar a extinção do tratado com base na
violação da norma de jus cogens, sendo inoperante qualquer aquiescência das mesmas em sentido
contrário (regra da inoponibilidade da vontade das partes face à norma de jus cogens).

Diferentemente do que ocorre com o caso de conflito entre tratado internacional e norma de jus
cogens anterior, quando a antinomia é entre tratado e norma de jus cogens superveniente, a
Convenção de Viena abre a possibilidade de divisibilidade do tratado. É o que se dessume da
interpretação a contrario sensu do já citado art. 44, § 5º, que dispõe:

"5. Nos casos previstos nos artigos 51, 52 e 53 a divisão das disposições de um tratado não é
permitida".

Dizer que um tratado pode ser divisível significa autorizar que apenas as cláusulas nulas do
tratado sejam extirpadas. Segundo o comando acima transcrito, apenas nos casos previstos nos arts.
51 (coação de representante de um Estado), 52 (coação de um Estado pela ameaça ou pelo emprego da
força) e 53 (tratado em conflito com norma de jus cogens preexistente) a divisão das disposições de
um tratado não é permitida. Portanto, como tal disposição não fez referência ao art. 64 da Convenção
(que versa sobre os conflitos entre tratados e norma de jus cogens posterior), é porque o excepciona,
trazendo a possibilidade de divisão de tais tratados. Assim, havendo conflito entre o tratado
internacional e a norma de jus cogens superveniente, somente as disposições conflitantes com a
norma imperativa de Direito Internacional geral é que serão extintas (e não todo o tratado, como seria
no caso de conflito com norma de jus cogens já existente ao tempo da conclusão do acordo).

c) Conflito entre tratado e norma de jus cogens existente antes da entrada em vigor da Convenção de
Viena. A Convenção de Viena não foi criada para regular situações pretéritas. Porém, a Convenção
ressalva aquelas regras enunciadas em seu próprio texto a que os tratados estariam sujeitos em
virtude do Direito Internacional geral preexistente. É esta a regra estabelecida na Convenção, fruto de
proposta do Brasil e da Suécia, que acabou sendo acolhida como art. 4º (regra da irretroatividade da
Convenção).377 Portanto, "considerando-se que o jus cogens internacional não é criação da Convenção
de Viena - esta apenas expõe os critérios identificadores -, suas disposições relativas ao Direito cogente
internacional aplicam-se também a tratados anteriores à Convenção".378

Para saber se uma determinada disposição da Convenção pode ser aplicada a um tratado a ela
anterior, deve o intérprete verificar se tal disposição é fruto do direito convencional (pactício) ou se
provém do direito consuetudinário, anterior à Convenção. Disso se tira que, por terem sido os arts. 53
e 64 da Convenção, bem como o art. 71, frutos não do direito pactício, mas do Direito Internacional
geral, aplicam-se eles também aos tratados concluídos antes da entrada em vigor da Convenção de
Viena. Isto porque tais normas não foram criação da Convenção de Viena (que apenas as codificou),
mas sim do Direito Internacional geral.



Não obstante o art. 44, § 5º (que dispõe sobre a indivisibilidade dos tratados), referir-se ao art. 53
da Convenção, que é norma codificada de Direito Internacional geral, tem-se que esta regra, por ser
fruto do direito convencional (pactício) tão somente, não se aplica aos tratados celebrados
anteriormente à entrada em vigor da Convenção de 1969. Da mesma forma, não se aplica aos tratados
anteriores à Convenção o procedimento por ela regulado para a declaração de invalidade ou extinção
de tratados, por se entender que são normas também provenientes do direito pactício, e não do
Direito Internacional geral.379

Os arts. 53 e 64 da Convenção deixaram em aberto qual deve ser o núcleo da incompatibilidade
entre o tratado internacional e a norma de juscogens. De forma que apenas o conteúdo do tratado
deve ser considerado para a verificação da sua incompatibilidade com uma norma imperativa de
Direito Internacional geral. Assim, "se o tratado não tem um conteúdo incompatível com o jus cogens,
mas é executado por uma forma violadora de norma imperativa internacional, é válido; porém, as
partes, ao executá-lo desse modo contrastante com o Direito cogente, cometem um ilícito
internacional".380

Deve ser levado em conta também, na aferição da incompatibilidade do tratado com a norma de
jus cogens, além do seu objeto, o seu escopo, é dizer, o fim que persegue o tratado, inferido pelo
conteúdo de suas cláusulas.

d) Procedimento relativo à nulidade ou extinção de tratado em conflito com norma de jus cogens.
Trata do procedimento relativo à nulidade, extinção, retirada ou suspensão da execução de um
tratado, o já citado art. 65 da Convenção de Viena. Como se falou, sempre que uma parte invocar quer
um vício no seu consentimento em obrigar-se por um tratado, quer uma causa para impugnar a sua
validade, extingui-lo, dele retirar-se ou suspender sua aplicação, deve notificar de sua pretensão as
demais partes, indicando na notificação a medida que se propõe tomar em relação ao tratado e suas
razões para tanto. Esse Estado notificante poderá declarar o tratado inválido ou extinto se, decorridos
pelo menos três meses da notificação referida, nenhuma outra parte tiver formulado objeções,
ressalvados os casos de extrema urgência (art. 65, § 2º). Caso as objeções existam, diz o § 3º do art. 65
que as partes deverão procurar uma solução pelos meios previstos no art. 33 da Carta da ONU, cuja
redação é a seguinte:

"Artigo 33 (Capítulo VI - Solução pacífica de controvérsias):

1. As partes em uma controvérsia, que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança
internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação,
conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais, ou a qualquer
outro meio pacífico à sua escolha.

2. O Conselho de Segurança convidará, quando julgar necessário, as referidas partes a resolver,
por tais meios, suas controvérsias."

A controvérsia entre as partes deverá ser resolvida em até doze meses da data da objeção
apresentada. Caso nenhuma solução seja alcançada dentro desses doze meses, dispõe a Convenção
(art. 66) que o seguinte procedimento deve ser adotado:

a) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação dos arts. 53 ou 64 poderá,
mediante pedido escrito, submetê-la à decisão da CIJ, salvo se as partes decidirem, de comum acordo,
submeter a controvérsia à arbitragem;

b) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação de qualquer um dos outros
artigos da Parte V da Convenção [arts. 42 a 72, à exceção dos arts. 53 e 64, citados acima] poderá
iniciar o processo previsto no Anexo à Convenção, mediante pedido nesse sentido ao Secretário-Geral
das Nações Unidas [no Anexo referido está previsto um procedimento de conciliação das partes,
levado a efeito por uma comissão de conciliação].

Consequência importante desse procedimento é a atribuição da competência obrigatória da CIJ nas
controvérsias envolvendo normas de jus cogens, quando as partes não optaram por resolver a questão
pela via arbitral. Para provocar a manifestação da Corte quanto à aplicação ou interpretação dos arts.
53 e 64 da Convenção, não é exigida a anuência da outra parte; apenas uma das partes, mediante



recurso unilateral, pode iniciar o procedimento.381 Uma vez provocada, mediante recurso unilateral
de uma das partes no tratado, o que deve a CIJ fazer é determinar se uma certa norma tem natureza
cogente e se o tratado atacado em questão está em contradição com essa norma.382 Perceba-se que o
que faz a Corte é tão somente determinar se a norma em causa pertence ou não ao jus cogens, sem
invalidar o tratado. Ou seja, as consequências da invalidade e extinção de um tratado contrário à
norma de jus cogens não estão compreendidas na jurisdição obrigatória da Corte; por tal motivo, a
Corte não poderá declarar inválido ou extinto o tratado.383

Embora a jurisdição da CIJ não seja obrigatória quando existir acordo entre as partes quanto à
submissão da causa à arbitragem, em não havendo tal acordo a jurisdição da Corte passa a ser
obrigatória ipsojure, dando a uma das partes o direito de levar a questão à sua apreciação. O sistema
adotado pela Convenção de 1969 (que se nomina "obrigatoriedade subsidiária de jurisdição")
representa uma evolução frente a outras convenções como a Convenção de Viena sobre Relações
Diplomáticas (1961), que não prescreveu sequer a obrigatoriedade subsidiária da Corte, apenas um
protocolo de intenções no que tange à solução pacífica de conflitos.384

O que se pode notar, depois de entendido o fenômeno do jus cogens internacional, é que se está
presente de uma nova e soberana fonte do Direito Internacional, formada por normas imperativas e
reconhecidas pela sociedade internacional como um todo, e que não constam no rol das fontes
clássicas do direito das gentes estabelecido pelo art. 38 do Estatuto da CIJ. Portanto, pode-se afirmar
que, nesse aspecto, a teoria tradicional das fontes no Direito Internacional Público mudou, porquanto
em nível hierárquico existem normas superiores aos tratados e aos costumes que devem ser aplicadas
com prelazia a quaisquer outras.

19. A inconstitucionalidade dos tratados. Quando o poder de celebrar tratados passou de
prerrogativa do Soberano para atribuição do Chefe do Executivo, advinda da transição do Ancien
Régime para o regime democrático e representativo, começou a ser cogitado o problema da
inconstitucionalidade extrínseca ou formal dos tratados (em verdade, do consentimento do Estado em
obrigar-se por eles) frente às Constituições dos Estados-partes.385 Ao passo que as Constituições
atribuíam a competência para celebrar tratados ao Chefe do Executivo, com a consequente aprovação
pelo Poder Legislativo, para formar a vontade da Nação em obrigar-se por tratados, surgia o problema
(inexistente à época do Soberano) de ocorrer a inconstitucionalidade formal de tais tratados, à luz do
Direito interno, se o Chefe do Executivo manifestasse internacionalmente a vontade do Estado em
violação às regras constitucionais sobre competência para celebrar tratados (a exemplo da que exige a
manifestação do Parlamento antes do engajamento definitivo do Estado). Assim, pode ocorrer de o
Chefe do Executivo ratificar um tratado sem o assentimento do Legislativo, ou mesmo firmar acordos
em forma simplificada, sem que isso permita a Constituição. Enfim, pode acontecer de o governo
ratificar um tratado sem obediência aos trâmites jurídicos (constitucionais) que o seu próprio Direito
interno coloca. Quando isto ocorre, se está diante do problema da inconstitucionalidade extrínseca
ouformal dos tratados internacionais à luz do Direito interno, também chamada de ratificação
imperfeita ou irregular. Este estudo avulta em importância na medida em que o Direito interno, nesse
caso especial, passa a ter relevância para o Direito Internacional Público. Já à luz deste último, porém,
a questão não é evidentemente de "inconstitucionalidade" (expressão que só se pode utilizar no plano
doméstico), mas de vício do consentimento do Estado (nesse caso, apenas anulável) em obrigar-se pelo
tratado.

A questão que aqui se coloca é se as limitações constitucionais ao treaty-making power têm
influência no âmbito internacional. É dizer, o Direito Internacional se preocupa em saber se a
vontade internacionalmente externada por quem aparentemente tem competência para tal, foi dada
com violação de norma constitucional sobre competência para celebrar tratados? Para a Convenção
de Viena sobre o Direito dos Tratados, vale mais a forma externa de manifestação de vontade do
representante do Estado, ou valem mais as disposições constitucionais desse Estado sobre
competência para concluir tratados? Em outras palavras, as limitações constitucionais ao treaty-
making power são ou não importantes à luz das regras do Direito dos Tratados?

Para responder a tais indagações, duas grandes teorias a respeito surgiram: a concepção
constitucionalista e a corrente internacionalista. Vejamos:

a) Concepção constitucionalista. A concepção constitucionalista argumenta que se o chefe de



Estado pudesse ignorar o procedimento constitucional para a celebração de tratados, não
submetendo, v.g., o acordo à aprovação do Parlamento, e o Direito Internacional considerasse
irrelevante essa violação ocorrida no Direito interno, ficaria totalmente esvaziado o princípio
democrático. Para os defensores dessa tese, a autoridade investida do poder de celebrar tratados não
declara validamente a vontade da Nação em obrigar-se no acordo se desobedeceu as regras
constitucionais sobre competência para tal celebração, pois é a Constituição que diz quais os órgãos e
os procedimentos pelos quais a vontade do Estado em obrigar-se por tratados será formada e
declarada.386

Entendem muitos juristas que é dever das Nações contratantes conhecer os procedimentos
constitucionais de celebração de tratados umas das outras. Assim, deveria existir uma preocupação no
sentido dos textos constitucionais dos diversos Estados estarem de acordo com as regras do Direito
Internacional Público. Para Lafayette, é dever da Nação que quer contratar com outra "certificar-se de
qual é, segundo a Constituição dessa outra, o poder ou poderes competentes para fazer tratados e de
quais são os limites e restrições constitucionais impostos", sendo que a "falta de competência ou a
transgressão dos limites e restrições declarados tornam o tratado nulo ou em sua integridade, ou nas
cláusulas, em relação às quais dá-se a transgressão".387 Segundo essa tese, portanto, é dever dos
Estados contratantes, antes de firmar qualquer acordo, consultar as Constituições dos outros Estados a
fim de saber quais as restrições impostas por cada ordenamento ao treaty-making power, tendo em
vista que o descumprimento das disposições internas de cada parte é capaz de nulificar o
consentimento do Estado em obrigar-se pelo tratado. Para a doutrina constitucionalista não existe,
ademais, norma internacional que declare a validade do consentimento em detrimento do
mandamento constitucional. A corrente constitucionalista considera essencial que se cumpram as
normas constitucionais dos Estados-contratantes para que seja válido o consentimento externado, pois
é o Direito Constitucional de cada contratante que estabelece os órgãos competentes (isto é, os Poderes
competentes) e os procedimentos que permitem seja validamente manifestada a vontade do Estado
em obrigar-se internacionalmente. Ou seja, nesse campo o Direito interno teria primazia sobre o
Direito Internacional, uma vez que o compromisso só irá efetivar-se caso fielmente se cumpram as
disposições internas. Assim, se o texto constitucional prevê a participação do Parlamento no
procedimento de formação da vontade do Estado, sua falta pode acarretar a nulidade da
ratificação.388

Em suma, para a concepção constitucionalista a competência para celebrar tratados é determinada
pelo Direito interno dos Estados, e, havendo violação de tais normas, o consentimento fica passível de
anulação, desonerando (com efeito ex nunc) o Estado de continuar a cumprir o tratado.

b) Concepção internacionalista. A tese internacionalista parte da inteligência oposta. Inspira-se na
antiga regra de que o chefe de Estado, no âmbito internacional, é o órgão competente para concluir
validamente tratados com as demais potências soberanas, uma vez que tem o jus representationis
omnimodae conferido pelo Direito Internacional. Para essa corrente, a não submissão de um tratado
ao Legislativo é um problema de Direito interno que o Direito Internacional não se ocupa. A
presunção de que o chefe de Estado é o órgão autorizado para concluir tratados se oporia, então, a
que um Estado fiscalizasse o outro relativamente ao preenchimento das formalidades internas para a
sua conclusão. Além disso, outro argumento dos defensores da concepção internacionalista é o de que
não seria razoável exigir de todos os Estados-partes num tratado que conheçam com profundidade o
Direito Constitucional de cada um dos demais contratantes; e assim sendo, a solução que resta é fazer
com que tais Estados aceitem, de boa-fé, a declaração da contraparte, sob pena de não se conseguir
chegar jamais a um mínimo de segurança para as relações convencionais.389 Conforme destaca
Cachapuz de Medeiros, os defensores da tese internacionalista argumentam no sentido de que "um
Estado, ao negociar tratado com outro, não pode se preocupar com o processo interno de formação da
vontade deste, mas somente com o órgão competente para declarar a sua vontade no plano
internacional, que é o Chefe do Estado, segundo regra universalmente aceita".390 Dessa forma, o
consentimento exarado pelo Chefe do Estado, a quem o Direito Internacional confere competência
para agir em nome do Estado no plano internacional, deve ser tido como válido e obrigatório, mesmo
quando as normas constitucionais sobre celebração de tratados não forem cumpridas.

Como se percebe, a tese internacionalista busca minimizar ao máximo a influência das disposições
constitucionais sobre a validade do consentimento. Argumentam que sendo normalmente os chefes
de Estado (ou seus plenipotenciários) aqueles que normalmente detêm a competência para



representar internacionalmente o Estado, não importaria aos outros atores da sociedade
internacional se tal chefe de Estado (ou um plenipotenciário seu) tenha usurpado ou violado regra
interna sobre competência para concluir tratados.391 Em suma, segundo esse raciocínio, os Estados-
contratantes não podem ser afetados pelo fato de um deles não ter obedecido as limitações
constitucionais ao treaty-making power de seu país. De outra banda, admitir que um Estado possa
invocar a invalidade da ratificação por não terem sido obedecidas suas regras constitucionais sobre
competência para concluir tratados, equivaleria dizer que o Direito Constitucional tem influência no
plano do Direito Internacional, o que seria a negação da autonomia deste último.

Nessa ordem de ideias, para a corrente internacionalista basta a simples declaração do chefe de
Estado, atestando que foram seguidos todos os procedimentos internos para a celebração do tratado,
para que, internacionalmente, seu consentimento seja considerado válido, não interessando ao
Direito Internacional as disposições constitucionais de cada Estado-parte no acordo, mas tão somente
que a manifestação de vontade externada tenha sido levada a efeito por quem tem competência para
tal externamente. É dizer, basta a declaração de vontade do chefe de Estado para que,
internacionalmente, o tratado celebrado se repute válido, ainda que o procedimento interno adotado
pelo Estado não tenha sido corretamente observado. Em outras palavras, se o chefe de Estado
empenha a vontade deste de comprometer a Nação no âmbito internacional, é porque se presume que
foram cumpridas todas as formalidades internas estabelecidas pela Constituição para a celebração do
acordo, sendo de todo inconveniente atribuir à outra contraparte o direito de indagar se foram ou não
obedecidas tais formalidades.392

c) Concepção conciliatória. Em face da grande divergência da doutrina causada pelas concepções
constitucionalista e internacionalista, certos autores, a fim de conciliar os dois propósitos, passaram a
adotar soluções intermediárias, baseando-se num constitucionalismo (ou internacionalismo) de
caráter moderado.393 Essa corrente leciona que a alegação do Estado de que o consentimento é
inválido por ter sido concluído com violação de suas regras constitucionais de competência, só será
legítima se tal violação for manifesta, isto é, suficientemente notória. Assim, se a violação pelo
Executivo dos limites constitucionais ao treaty-making power for notória, facilmente comprovada
pelas outras partes, nada impede o Estado de alegar, como vício do consentimento, essa violação.394

Dessa forma, para não colocar em perigo as relações internacionais, somente as limitações notórias
ao poder de celebrar tratados, a respeito das quais os outros Estados teriam de estar razoavelmente
informados, devem ser levadas em conta a fim de desonerar uma das partes no acordo
internacionalmente assumido.395

d) A solução adotada pela Convenção de Viena de 1969. A Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados adotou a solução conciliatória, segundo a qual a alegação de determinado Estado, no sentido
de que seu consentimento em obrigar-se pelo tratado foi inválido por violar disposição de seu Direito
interno, carecerá de valor no âmbito internacional, a menos que tal disposição (do Direito interno)
seja sobre competência para celebrar tratados e, ainda, de importância fundamental. Trata-se da
contemplação da teoria da inconstitucionalidade extrínseca ou formal dos tratados face às
Constituições dos Estados, pois refere-se apenas às normas internas (constitucionais) sobre
competência para concluir tratados, capazes de viciar o consentimento do Estado, caso sejam
descumpridas. É o que se convencionou chamar de ratificação imperfeita (ou irregular), em virtude de
ter sido o acordo concluído com violação manifesta de norma de fundamental importância de Direito
interno sobre competência para concluir tratados.396 Ou seja, trata-se do caso em que o governo
ratifica o tratado sem submetê-lo à aprovação do Parlamento, deixando de cumprir preceito interno
de fundamental importância, é dizer, a norma constitucional que exige o referendo congressual dos
tratados (no Direito brasileiro, trata-se do art. 49, inc. I, da Constituição de 1988). Assim, para a
Convenção de Viena de 1969 (abaixo estudaremos o art. 46, que trata desse assunto) o consentimento
em obrigar-se pelo tratado manifestado pelo governo é, em princípio, válido internacionalmente,
mesmo que exarado sem a observância de alguma disposição do seu Direito interno sobre
competência para concluir tratados. Porém, se a violação da norma interna for manifesta e disser
respeito a uma norma de importância fundamental (como são as normas constitucionais) sobre
competência para concluir tratados, nesse caso a ratificação do acordo poderá ser declarada nula.
Entende-se que se não foi observado o procedimento (jurídico) de celebração do tratado, não há
consentimento válido a obrigar a Nação no plano internacional.397



Contudo, essa declaração de nulidade (da ratificação) não leva o Estado a ser responsabilizado no
plano internacional. Em outras palavras, a ratificação imperfeita não é um ilícito internacional,
podendo ser ilícito apenas no plano interno (v.g., no Brasil configuraria crime de responsabilidade do
Presidente da República por ato atentatório ao "livre exercício do Poder Legislativo", nos termos do
art. 85, inc. II, da Constituição). É dizer, havendo violação formal da Constituição (desrespeito ao
procedimento de celebração de tratados) não fica o Estado responsável internacionalmente pela
violação ocorrida; o que irá ocorrer é a declaração de nulidade do consentimento, mas não a
responsabilização do Estado na órbita internacional.

O dispositivo da Convenção de Viena de 1969 que cuidou do assunto foi o art. 46, que tem a
seguinte redação:

"Artigo 46. Disposições do direito interno sobre competência para concluir tratados.

1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi
expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir
tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito
interno de importância fundamental.398

2. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda, na
matéria, de conformidade com a prática normal e de boa fé".

O art. 46 da Convenção de Viena passou a estabelecer então um meio termo entre as teorias
constitucionalista e internacionalista acima estudadas, impedindo a invocação da norma de Direito
interno para justificar o não cumprimento do tratado (concepção internacionalista), salvo o caso de se
tratar de violação manifesta de norma constitucional de fundamental importância (concepção
constitucionalista), entendendo-se por manifesta a violação objetivamente evidente para qualquer
Estado que proceda, na matéria, de conformidade com a prática normal e de boa-fé.399 Ou seja, o art.
46 da Convenção procurou manter um equilíbrio entre a segurança jurídica, necessária ao bom
funcionamento da sociedade internacional, e o respeito à democracia, no sentido de não mais
reconhecer o jusrepresentationis omnimodae quando há violação de norma interna dessa
envergadura.400 Tanto a doutrina como a prática internacional têm aceitado sem reservas essa
solução.401

A nulidade da ratificação (consentimento) de um tratado, segundo a Convenção de 1969, assim,
somente irá ocorrer quando for manifestamente violada norma do ordenamento interno de
importância fundamental. Parece claro que a Convenção pretendeu referir-se às normas
constitucionais do país, não sendo nada provável que a intenção do legislador de Viena fosse atribuir
importância fundamental também às demais normas do ordenamento interno, tais como as leis
ordinárias, os decretos, as resoluções etc.402 Dessa forma, não será possível apresentar como motivos
possíveis de nulidade da ratificação de um tratado a não observância de preceitos de caráter
secundário porventura presentes, por exemplo, nos regimentos internos das Casas do Congresso
Nacional, como a não submissão do texto convencional a uma comissão especializada na matéria
sobre a qual versa o acordo, ou eventual desrespeito ao prazo para a apresentação de um parecer
técnico etc. Em tais casos, inexiste a notoriedade necessária que deve haver para que uma ratificação,
levada a efeito pelo Presidente da República, seja considerada nula no plano internacional.403

A Convenção também tomou a providência de conceituar o que deve ser entendido por
violaçãomanifesta. Como explica Cachapuz de Medeiros, o art. 46 se esforçou para conceituar essa
violação "como aquela que fica evidente para qualquer Estado que proceda na matéria de
conformidade com a prática normal e de boa fé, quer dizer, obedecendo a um padrão de
razoabilidade. Não há como deixar de reconhecer que a aplicação prática do critério da violação
manifesta pode ser muito difícil. (...) A prática diplomática segue um caminho que nem sempre é o
estabelecido pela letra da Constituição. Entretanto, para que seja aceita a invocação de nulidade de
um tratado [rectius: do consentimento do Estado em obrigar-se pelo tratado], por descumprimento de
norma do Direito interno, é preciso que a violação seja manifesta para qualquer Estado que proceda
na matéria de boafé. A alusão que o inciso 2 do art. 46 faz à boafé, serve como fator de restrição para
que o Estado argumente com a violação do seu próprio Direito interno. Há ainda um segundo aspecto
que restringe a alegação de violação manifesta, nos termos da Convenção de Viena: é o transcurso do



tempo, pois o Estado perde o direito de invocar causa de nulidade se, conhecidos os fatos, concorda -
ou do seu comportamento pode-se deduzir que concorda - com a validade do tratado [rectius: do
consentimento]".404

Ocorreu que, depois de conhecido o texto final do art. 46 da Convenção, alguns juristas, partidários
fiéis do internacionalismo radical, passaram a sustentar que as manifestações de consentimento
efetuadas pelos chefes de Estado, chefes de Governo, Ministros das Relações Exteriores ou
Embaixadores, seriam válidas em qualquer caso, porque o art. 7º, § 2º, da mesma Convenção, haveria
de prevalecer sobre o referido art. 46.405

O art. 7º da Convenção dispõe que:

"Artigo 7. Plenos poderes.

(...)

2. Em virtude de suas funções e independentemente da apresentação de plenos poderes, são
considerados representantes do seu Estado:

a) os Chefes de Estado, os Chefes de Governo e os Ministros das Relações Exteriores, para os atos
relativos à conclusão de um tratado;

b) os Chefes de Missão diplomática, para a adoção do texto de um tratado entre o Estado
acreditante e o Estado junto ao qual estão acreditados;

c) os representantes acreditados pelos Estados perante uma conferência ou organização
internacional ou um de seus órgãos, para a adoção do texto de um tratado em tal conferência,
organização ou órgão."

Entretanto, a melhor doutrina tem entendido que a interpretação mais correta para essa aparente
antinomia é a de que o art. 46 impõe um limite à aplicação do art. 7º da Convenção. É dizer, o art. 46
da Convenção é mais amplo que o art. 7º e sobre ele prevalece, de forma a tornar inválido o
consentimento manifestado pelo governo, se tal ato foi externado em manifesta violação do Direito
interno.406

Como já se viu, a Convenção de Viena não admite, como regra geral, que o Estado invoque seu
Direito interno (material) para eximir-se das responsabilidades decorrentes do compromisso
assumido (regra prevista no art. 27). Para essa norma ampla, prevê, entretanto, uma exceção: se o
consentimento em obrigar-se (a questão aqui é de forma, como se percebe) foi expresso em violação a
uma disposição interna sobre a competência para concluir tratado, e desde que a violação seja
manifesta e se refira a uma regra de importância fundamental, o Estado pode eximir-se de cumprir o
pactuado (regra do art. 46).407

Com a finalidade de evitar problemas em face das ratificações imperfeitas é que algumas
Constituições passaram a estipular condições para a validade dos tratados ratificados com violação de
norma interna de fundamental importância sobre competência para celebrar tratados.

Problema mais recorrente que o acima estudado dá-se quando a inconstitucionalidade dos
tratados internacionais é intrínseca, ou seja, quando o tratado, apesar de formalmente ter respeitado
todo o procedimento constitucional de conclusão estabelecido pelo Direito interno, contém normas
violadoras de dispositivos constitucionais (ou seja, viola materialmente a Constituição). Não se trata
aqui, como se vê, de violação de norma sobre competência estabelecida pelo Direito interno para a
conclusão de tratados, mas sim de conflito entre tratado (formalmente válido) e a Constituição, que
lhe é anterior (caso de incompatibilidade material entre o tratado e o Direito interno constitucional).
Nesse caso, não se pode valer do art. 46 da Convenção de Viena, em virtude de não ter sido o acordo
concluído com violação manifesta de norma de fundamental importância de Direito interno sobre
competência para concluir tratados, não tendo ocorrido então a chamada ratificaçãoimperfeita (ou
inconstitucionalidade extrínseca). Entretanto, malgrado ter respeitado as regras constitucionais de
competência para sua celebração, traz consigo o tratado dispositivos (materialmente) conflitantes com
o texto constitucional do Estado.



A análise do problema - conflito entre o tratado e a Constituição - deve levar em conta as
disposições constitucionais de cada país. Assim, se Lei Fundamental do Estado trouxer disposição de
primazia aos tratados internacionais em face do seu próprio texto, todo e qualquer conflito surgido
entre alguma de suas disposições e um compromisso internacionalmente assumido deve ser resolvido
em favor desse último. Caso contrário, não havendo na Constituição referência expressa a essa
possibilidade, a solução é preferir a letra da Lei Maior em detrimento da disposição convencional
comum, não ficando afastada, porém, a possibilidade de responsabilização internacional do Estado.
No caso da Constituição brasileira de 1988, essa regra encontra amparo no art. 102, inc. III, alínea b,
que diz competir ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, julgar, mediante recurso
extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida
"declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal". O que pretendeu a Constituição, nesse
dispositivo, foi afirmar a possibilidade de fiscalização de constitucionalidade dos tratados. De maneira
estrita, porém, não poderia um tratado internacional sujeitar-se a qualquer controle de
constitucionalidade, por não ser possível a uma decisão judicial (interna) fiscalizar a
constitucionalidade de norma proveniente de outro sistema normativo (o sistema normativo
internacional); nem se diga quanto aos tratados de direitos humanos, que têm garantia de privilégio
hierárquico (status de norma constitucional) na ordem jurídica brasileira.408 O controle ou
fiscalização de constitucionalidade aqui existente há de versar (tecnicamente) sobre os atos internos
de aprovação do tratado (v.g., o decreto legislativo que o referenda), e não propriamente sobre o
instrumento internacional.409

Em certos países, a ratificação de tratados que violem dispositivos da Constituição deve vir
inclusive acompanhada de prévia reforma constitucional. No caso brasileiro, especificamente, como
não se tem dispositivo constitucional regulando a matéria, deve-se entender que só prevalecem à
Constituição os tratados a ela anteriores. O fundamento dessa prevalência da norma convencional
anterior sobre a Constituição superveniente baseia-se no princípio da identidade, segundo o qual os
compromissos internacionalmente assumidos representam um limite à liberdade do poder
constituinte originário, que, entretanto, poderá ser restaurada com a denúncia do tratado. Em outras
palavras, se a existência do Estado depende da existência de uma Constituição, que regule a sua forma
e organização, bem como assegure direitos mínimos aos cidadãos, claro está que essa mesma
Constituição deve obediência às regras daquela sociedade maior em que está inserido o Estado da
qual faz parte, que é a sociedade internacional. O poder constituinte originário, que cria nova
Constituição e, consequentemente, um novo Estado, só é soberano em relação às normas do Direito
interno, jamais no que tange às regras do Direito Natural (à maneira que observou Emmanuel Joseph
Sieyès, no seu Qu'est-ce que le tiers État?) e do Direito Internacional Público, de onde emanam a
própria noção de sua existência.410 Por outro lado, se o tratado é posterior e contraria preceito da Lei
Fundamental, nesse caso, mesmo que internacionalmente válido, não deve, internamente, prevalecer.
A tese, porém, é discutível à luz do art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. No
Brasil, o entendimento atual é o de que - à exceção dos tratados sobre direitos humanos, que têm
índole e nível constitucionais - não se admite a um compromisso internacional ratificado
posteriormente à edição da Constituição que sobre ela prevaleça, o que equivaleria admitir uma
reforma constitucional por via outra que não a estabelecida pela própria Carta. Mas, para que não se
incorra em responsabilidade internacional, por descumprimento do tratado, mister seja denunciado o
acordo. É induvidoso que os Estados, apesar de consagrarem o primado da Constituição como
emanação de sua soberania, devem bem conhecer, na prática, as consequências da violação de uma
norma internacional.411

Frise-se, porém, existirem opiniões convincentes, de internacionalistas de primeira linha,
atestando a superioridade dos tratados sobre todas as normas do Direito interno e em quaisquer
circunstâncias. Accioly, fundamentado em Georges Scelle, afirma claramente que as normas
internacionais de um tratado, regularmente concluído, jamais poderão ser consideradas como não
obrigatórias em um dado Estado, pelo fato de estarem em contradição com os preceitos
constitucionais deste, porquanto o tratado os terá modificado ou revogado, ipso facto. Perceba-se que
Accioly acredita na superioridade hierárquica do tratado em relação à Constituição mesmo na
hipótese de o tratado ser posterior, quando leciona que "um governo não se poderá prevalecer de seu
estatuto constitucional para se recusar a executar as obrigações de um tratado, posterior ao dito
estatuto" [grifo nosso].412

20. O conflito entre tratados sucessivos. Assunto dos mais complexos no Direito dos Tratados, quiçá



o mais confuso, os conflitos entre normas internacionais têm lugar quando dois tratados sucessivos
versam a mesma matéria.413 A matéria tem sido pouco estudada pelos internacionalistas em geral,
sendo que vários deles, quando o fazem, cuidam do problema, geralmente, dentre os modos de
extinção dos tratados (o que não é correto). O problema foi intensamente debatido pela CDI de 1953 a
1966, sob cinco ângulos distintos, acabando por ser adotado o art. 30 da Convenção de Viena de 1969
(regra repetida no também art. 30 da Convenção de 1986).

O art. 30 e seus parágrafos, da Convenção de Viena de 1969, tratam das antinomias entre tratados
nos seguintes termos:

"Artigo 30. Aplicação de tratados sucessivos sobre o mesmo assunto.

1. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações Unidas [verbis: "No caso de
conflito entre as obrigações contraídas pelos Membros das Nações Unidas em virtude da presente
Carta e suas obrigações contraídas em virtude de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão
as obrigações assumidas pela presente Carta"], os direitos e obrigações dos Estados-partes em tratados
sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformidade com os parágrafos seguintes.

2. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que
não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último
prevalecerão.

3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que
o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos
termos do artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam
compatíveis com as do tratado posterior.

4. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas as partes no tratado anterior:

a) nas relações entre os Estados-partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 3;

b) nas relações entre um Estado-parte nos dois tratados e um Estado-parte apenas em um desses
tratados, o tratado em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos.

5. O parágrafo 4 aplica-se sem prejuízo do artigo 41, ou de qualquer questão relativa à extinção ou
suspensão da execução de um tratado nos termos do artigo 60 ou de qualquer questão de
responsabilidade que possa surgir para um Estado da conclusão ou da aplicação de um tratado cujas
disposições sejam incompatíveis com suas obrigações em relação a outro Estado nos termos de outro
tratado."

A primeira regra a analisar-se diz respeito ao art. 103 da Carta da ONU referido pelo caput do art.
30 da Convenção de 1969. Esse último dispositivo, como se percebe, ao dizer que os direitos e
obrigações dos Estados-partes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de
conformidade com os parágrafos seguintes, faz, antes, uma ressalva ao art. 103 da Carta da ONU, cuja
regra estabelece que em caso de conflito entre as obrigações contraídas por qualquer Membro das
Nações Unidas em virtude da Carta e suas obrigações contraídas por qualquer outro acordo
internacional, prevalecerão as obrigações impostas pela Carta da ONU. Com a formulação de tal
ressalva, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados passou a reconhecer, nitidamente, a
superioridade hierárquica da Carta das Nações Unidas em relação a outros compromissos
internacionais, alçando-a à categoria de higher law ou "lei suprema" no plano internacional.414 Assim
o fazendo, ratificou a Convenção a regra segundo a qual todos os conflitos entre tratados e a Carta da
ONU (quando as partes no tratado ulterior forem também partes na Carta) devem ser resolvidos
sempre em favor da Carta.415

Ao lado da Carta das Nações Unidas, a Convenção de Viena de 1969 também erigiu as normas de
jus cogens a um patamar superior ao dos demais tratados internacionais, estabelecendo, no seu art. 53
já estudado, ser nulo o tratado que conflite com uma norma imperativa de Direito Internacional geral,
e, no art. 64, que há se ser extinto o tratado em conflito com norma de jus cogens superveniente.

Assim, salvo os casos de conflito temporal envolvendo tratados internacionais e preceitos da Carta



das Nações Unidas, bem como aqueles envolvendo normas imperativas de Direito Internacional geral
(jus cogens), todos os demais problemas deverão encontrar solução na norma do art. 30 da Convenção
de Viena de 1969. É bom fique nítido, antes de se comentar as regras de aplicação de tratados
sucessivos sobre a mesma matéria, que tais conflitos só terão existência quando em jogo um tratado
multilateral. A rigor, não há conflito temporal envolvendo tratados bilaterais, mesmo quando os seus
dispositivos parecem ser incompatíveis.

Várias regras têm sido utilizadas ao longo do tempo na resolução de conflitos temporais de leis ou
mesmo naqueles que envolvam tratados internacionais. Assim é que algumas teses como as da lex
specialis derogat legi generali ou da lex posteriorderogat priori, já vêm se mantendo há bastante tempo
na Teoria Geral do Direito, influenciando a interpretação relativa aos conflitos de leis no tempo. A
Convenção de Viena de 1969 não se prendeu, percebe-se, de modo muito firme a essas regras, tendo
estabelecido métodos próprios para o problema da aplicação de tratados sucessivos sobre a mesma
matéria.

A primeira delas, constante do § 2º do seu art. 30, diz respeito à vinculação expressa de um tratado
internacional a outro anterior ou posterior. Segundo o dispositivo, quando um tratado estipular que
está subordinado a outro tratado anterior ou posterior ou que não deve ser considerado incompatível
com esse outro tratado, as disposições desse último tratado é que irão prevalecer.

A regra seguinte, constante do § 3º, resolve o problema de tratados sucessivos sobre a mesma
matéria e com partes idênticas às do compromisso anterior com a aplicação da regra lex posterior
derogat priori. Trata-se do caso de tratados sucessivos sobre o mesmo tema com identidade da fonte de
produção normativa, caso em que não haverá propriamente conflito entre os tratados. Ocorrendo a
sucessão convencional, aplicam-se as regras clássicas de hermenêutica para dar prevalência ao
tratado anterior ou posterior, caso um ou outro seja geral ou especial.416 Sendo ambos os tratados
gerais a prevalência é do último, por materializar a vontade comum (e mais recente) das partes, a
qual ab-roga ou derroga o instrumento convencional anterior. Segundo o referido § 3º, quando todas
as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado anterior
tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do art. 59, o
tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as do
tratado posterior. Perceba-se que, nesse caso, podem também ser signatários do tratado posterior
outros Estados, desde que todos os signatários do primeiro apareçam como partes no segundo acordo.
Em ambos os casos, dá-se prevalência ao segundo tratado. Caso o segundo tratado tenha por
finalidade apenas interpretar ou aclarar determinadas normas do primeiro, tal tratado somente
prevalecerá sobre o anterior na medida e nos limites das relações restritas que regulamenta,
aplicando-se o princípio lex posterior specialis derogat lex priori generalis.417

É bastante semelhante a disposição do § 3º do art. 30 com a do art. 59, § 1º, alínea b, da Convenção
de Viena, segundo a qual considera-se extinto um tratado se todas as suas partes concluírem um
tratado posterior sobre o mesmo assunto e "as disposições do tratado posterior forem de tal modo
incompatíveis com as do anterior, que os dois tratados não possam ser aplicados ao mesmo tempo". A
diferença entre um e outro dispositivo está na extensão da incompatibilidade entre os tratados
posterior e anterior. O art. 59, § 1º, alínea b, cuida da hipótese em que a incompatibilidade entre os
dois tratados é total (para somente assim se operar a extinção do tratado anterior), ao passo que o art.
30, § 3º, versa o caso em que a incompatibilidade entre os tratados é apenas parcial, à medida que
admite a aplicação do tratado anterior naquilo que não for incompatível com as disposições do
tratado posterior. Assim, no caso do art. 59, § 1º, alínea b, o tratado anterior é extinto, enquanto que
na hipótese do art. 30, § 3º, ele continua aplicável naquilo que não conflitar com o novo tratado.

Quando as partes no tratado posterior não incluem todas as partes no tratado anterior, isto é,
quando há diversidade da fonte de produção normativa entre o tratado anterior e o superveniente, a
regra a ser aplicada será a seguinte: a) nas relações entre os Estados-partes nos dois tratados, aplica-se
o disposto no § 3º (já analisado acima); b) nas relações entre um Estado-parte nos dois tratados e um
Estado-parte apenas em um desses tratados, seja no anterior ou no posterior, o tratado em que os dois
Estados são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos (§ 4º).

Quando o conflito existente é entre tratado multilateral (direito comum) e tratado bilateral (direito
particular) que versam sobre o mesmo assunto, dando-lhes soluções jurídicas distintas, deve-se
aplicar a solução apontada por Anzilotti com base na regra in toto jure genus per speciem derogatur,



segundo a qual a norma particular deve prevalecer sobre a norma geral. Nesse caso, deverá a
convenção entre dois Estados (tratado bilateral) prevalecer sobre o tratado coletivo (multilateral) e
este, por sua vez, sobre o direito costumeiro.418 Tal solução, contudo, não é absoluta, podendo ocorrer
que a própria norma geral impeça a aplicação da regra particular, como fazia o art. 20, § 1º, do Pacto
da Liga das Nações, segundo o qual os "membros da Sociedade reconhecem, cada qual no que lhe diz
respeito, que o presente Pacto revoga todas as obrigações ou acordos entre si, incompatíveis com os
seus termos, e se comprometem, solenemente, a não contrair, no futuro, outros semelhantes".

21. Extinção dos tratados. São vários os meios pelos quais cessam de vigorar os tratados, seja pela
vontade comum das partes (como na expiração do termo pactuado, na condição resolutiva ou no caso
de tratado posterior), seja por causas extrínsecas à vontade das partes (como na impossibilidade
superveniente de cumprimento do tratado ou na mudança fundamental de circunstâncias), seja ainda
pela vontadeunilateral de uma parte (como na denúncia).419 Este tópico não faz alusão àqueles
tratados chamados reais ou dispositivos, que valem entre as partes como títulojurídico. Tais
instrumentos são infensos à denúncia unilateral e não comportam extinção pelos meios habituais de
terminação de tratados que estudaremos a seguir, à exceção de quando presente a vontade de todas
as partes. Eventualmente, podem os tratados ser apenas suspensos em seus efeitos entre as partes,
também devendo ser versado o problema neste item. No que tange à denúncia dos tratados, dada a
sua especialidade, será versada em tópico apartado (v. item nº 22, infra).

A regra geral sobre a extinção (ab-rogação) dos tratados vem prevista no art. 54 da Convenção de
Viena de 1969.420 Cabe, desde já, esclarecer que a ab-rogação é, ao lado da derrogação, espécie do
gênero revogação, consistente a diferença entre ambas (ab-rogação e derrogação) na totalidade e
parcialidade da revogação de determinada norma. Na ab-rogação tem-se a revogação total de certa
norma jurídica, o que não ocorre na hipótese de derrogação, em que a revogação é parcial.

Nos termos do citado art. 54 da Convenção, a extinção (ab-rogação) de um tratado ou a retirada de
uma das partes pode ter lugar: a) de conformidade com as disposições do tratado ou; b) a qualquer
momento, pelo consentimento de todas as partes, após consulta com os outros Estados (ou
organizações internacionais) contratantes.

No primeiro caso (art. 54, alínea a) é o próprio texto do tratado que dispõe sobre a possibilidade de
sua ab-rogação ou suspensão pelo voto de certo número de partes (que pode sequer ser a maioria).
Aqui é desnecessária a vontade de todas as partes para que o tratado seja extinto ou suspenso, pois, ao
aderirem ao tratado cujo texto dispõe sobre a possibilidade de extinção, as demais partes discordantes
já aceitaram a possibilidade de ser o instrumento extinto pelo número de partes nele previsto (de
rigor, a maioria, mas nem sempre). Ou seja, quando da assinatura (e posterior ratificação) do tratado
todas as partes concordaram em vê-lo, um dia, no futuro, extinto por ato de algumas das partes. A
vontade dessa parcela de Estados (ou organizações internacionais), capaz de aniquilar a opinião dos
dissidentes, é inferida da interpretação a contrario da alínea b, do mesmo art. 54, da Convenção de
1969, que trata do caso de extinção do tratado pelo consentimento de todas as partes.

A segunda hipótese (exatamente a que acabamos de nos referir, prevista no art. 54, alínea b) cuida
da possibilidade de extinção ou suspensão do tratado pelo consentimento unânime de todas as partes,
também conhecido por acordo mútuo ou consentimento comum. Trata-se da regra nascida ao tempo
de Gregório IX, segundo a qual Omnis res per quascunque causas nascitur, per easdem dissolvitur
("Aquilo que as partes convencionaram pode ser por elas desfeito"). Assim, da mesma forma que a
vontade das partes é necessária para que um tratado tenha existência, é ela também necessária para
que o mesmo se extinga ou se suspenda. É requisito fundamental para essa modalidade de extinção
ou suspensão a vontade de todas as partes no tratado, sem a qual não há que se falar em ab-rogação
ou suspensão.

A ab-rogação de um tratado pode ser predeterminada ou superveniente. A primeira caracteriza-se
pelo estabelecimento de (a) termocerto para o fim do tratado (quando o mesmo é concluído com prazo
de vigor determinado) ou de (b) condiçãoresolutiva de vigência. Também é predeterminada a ab-
rogação (c) decorrente da execuçãointegraldoobjetodotratado (pois prevista implicitamente pelas
partes já quando de sua conclusão). Trataremos desses temas nos itens a, b e c, seguintes. A ab-
rogação superveniente, por sua vez, é assim chamada por não haver previsão no tratado de qualquer
meio predeterminado de extinção, ocorrendo posteriormente à elaboração de suas cláusulas.421 Nesse



caso, deverá existir a manifestação de vontade unânime (total) por parte dos cocontratantes em ab-
rogar o tratado. É vedada a extinção dos tratados, nessa hipótese, pelo voto de parte dos Estados, a
menos que exista previsão expressa no próprio tratado, como já dito. Caso a maioria dos Estados
denuncie o tratado, como forma de se desobrigar, isso não prejudica a vigência do acordo entre o
grupo minoritário, ainda que restem não mais que dois Estados no tratado. Frise-se que qualquer tipo
de tratado pode ser ab-rogado ou suspenso pela vontade de todas as partes, até mesmo aqueles de
vigência estática ou de execução instantânea, pois a vontade unânime das partes, no Direito
Internacional Público, é sempre soberana.

Versaremos, a seguir, os casos de ab-rogação predeterminada (itens a, b e c) e de ab-rogação
superveniente (item d), bem assim as causas extrínsecas de extinção dos tratados (itens e, f, g e h). Por
fim, será também referida a suspensão da execução de um tratado em virtude de suas disposições ou
pelo consentimento das partes (item i).

a) Expiração do termo pactuado. Pode o tratado estipular um prazo (um lapso temporal)
determinado para a sua vigência. Existindo termo final estabelecido, será nesse momento que o
tratado automaticamente terminará. Não importa que o prazo de vigência do acordo seja de cinco,
dez, vinte ou quantos anos forem. Muitas vezes o próprio tratado, ao indicar o seu termo final, já abre
a possibilidade de prorrogação, por vontade das partes, por outro ou outros lapsos de tempo iguais ao
do período de vigência original. Havendo manifestação das partes nesse sentido, o tratado se
prorroga; em caso contrário, estará terminado tão logo termine o prazo pactuado.422

b) Condição resolutiva. O texto do tratado pode prever sua extinção ou o desaparecimento das
obrigações dele decorrentes caso, no futuro, certo fato se produza (condição afirmativa) ou deixe de se
produzir (condição negativa).423 É dizer, pode constar do instrumento internacional certa condição
resolutiva (afirmativa ou negativa) como causa de sua terminação. Foi o que aconteceu com o Tratado
de Varsóvia, cujo art. 11 previa sua extinção quando entrasse em vigor o Tratado Geral sobre
Segurança Coletiva da Europa (condição resolutiva afirmativa). Outro tipo de condição resolutiva, não
raramente formulada, ocorre quando, nos tratados multilaterais, há redução considerável do número
de partes que o integram. É o que se encontra, por exemplo, no art. 8º, § 2º, da Convenção sobre os
Direitos Políticos da Mulher, segundo o qual a Convenção "deixará de vigorar a partir da data em que
surtir efeito a denúncia que reduza a menos de seis o número de partes".

A condição resolutiva, registre-se, deve sempre dizer respeito a um evento futuro e incerto. A
cláusula de resolução deve também vir expressa no instrumento internacional. A redução do número
de Estados-partes aquém do necessário para sua entrada em vigor não é capaz de extinguir o tratado,
caso tal hipótese (condição) não se encontre expressa no acordo. Daí ter a Convenção de Viena
disciplinado que, salvo disposição em contrário, "um tratado multilateral não se extingue pelo simples
fato de que o número de partes ficou aquém do número necessário para sua entrada em vigor" (art.
55).424

c) Execução integral do objeto do tratado. O tratado pode ainda ser extinto tão logo seja o seu objeto
integralmente executado, uma vez que, nessa hipótese, carece de sentido dar continuidade à sua
existência. Dessa forma, se as partes, em acordo mútuo, houveram por bem alcançar a determinado
objetivo e tal objetivo foi plenamente realizado, o objeto do tratado se perdeu, e, em consequência, o
tratado é naturalmente extinto. Assim, por exemplo, é o tratado que tem em vista o pagamento de
certa quantia ou o que tem por finalidade o cumprimento de dada obrigação. Paga a quantia
estipulada ou cumprida a obrigação respectiva, tem-se que o objeto do tratado foi integralmente
executado, extinguindo-se então as obrigações nele estipuladas.425 Tal hipótese não se confunde com o
caso dos tratados transitórios, que têm vigência estática, os quais continuam em vigor depois de
concluídos, não obstante sua execução consumar-se em momento determinado. Na hipótese aqui
estudada, cuida-se daqueles tratados permanentes que, por algum motivo, alcançaram o objetivo para
o qual foram celebrados, extinguindo-se unicamente por conta desse fato.

Rezek assim exemplifica o fenômeno da extinção de tratados por execução integral do objeto:
"Firmou-se no Rio de Janeiro, em 27 de agosto de 1927, o Ajuste Brasil-França para a submissão à
Corte Permanente de Justiça Internacional, na Haia, do litígio tocante ao modo de pagamento dos
empréstimos federais brasileiros. Cumpriram as partes suas obrigações mútuas, e em 1929 a Corte
veio a julgar a demanda. O tratado estava extinto, não por caso fortuito, mas porque esgotado o



programa operacional que lhe preestabeleceram as partes. Igual forma de extinção colheu o Acordo
Brasil-Colômbia de 1930, relativo às instruções para a demarcação da fronteira entre os dois países - e
que a Coleção do Itamaraty apontava como caduco 'em virtude da terminação dos trabalhos de
demarcação' -; bem como dois tratados, de igual espécie, com a Grã-Bretanha e com os Países Baixos,
ambos de 1931. A construção da ponte sobre o rio Uruguai deu origem, entre 1935 e 1943, a três
acordos entre Argentina e Brasil, todos extintos por término da execução prevista, ao final das
obras".426

Assim, tratando-se de execução, os tratados se extinguem quando os atos executórios são
integralmente realizados; mas, em se tratando de título jurídico, estes, embora possam comportar
eventuais medidas de execução, consideram-se permanentes, a exemplo de um tratado que contemple
uma cessão territorial onerosa.427 Tais tratados, normalmente bilaterais, são, por sua própria
natureza, imunes até mesmo à denúncia unilateral, não se podendo compreender que a vontade
singular de uma das partes possa, v.g., colocar termo a um pacto de cessão territorial onerosa ou de
definição de fronteira comum.428

d) O tratado posterior. Trata-se do caso acima citado de ab-rogaçãosuperveniente do tratado, que
tem lugar quando as partes de um determinado acordo decidem elaborar um novo instrumento,
extinguindo o anterior. Mas, para que isso aconteça, é imprescindível que as partes do novo tratado
sejam as mesmas do tratado original (art. 54, alínea b). Há também a regra insculpida no art. 59, § 1º,
da Convenção de Viena de 1969, que versa o caso de o tratado posterior não extinguir expressamente
o tratado anterior, o fazendo ou implícita ou tacitamente. Segundo o dispositivo, considera-se extinto
um tratado "se todas as suas partes concluírem um tratado posterior sobre o mesmo assunto e: a)
resultar do tratado posterior, ou ficar estabelecido, por outra forma, que a intenção das partes foi
regular o assunto por este tratado; ou b) as disposições do tratado posterior forem de tal modo
incompatíveis com as do anterior, que os dois tratados não possam ser aplicados ao mesmo tempo".

Como se percebe, há três situações distintas previstas pela Convenção de 1969 nesse domínio: a)
quando a revogação do tratado anterior dá-se pela vontade superveniente de todas as partes (caso de
revogação expressa - art. 54, alínea b); b) quando resulta do tratado (ou fica estabelecido por outra
forma) que a intenção das partes foi regular o assunto pelo novo tratado (caso de revogação implícita -
art. 59, § 1º, alínea a); e c) quando há incompatibilidade manifesta entre o tratado posterior e o
tratado anterior (caso de revogação tácita - art. 59, § 1º, alínea b).429 Porém, na prática convencional
atual, normalmente o novo tratado já contém cláusula expressa referente à terminação do tratado
anterior.

e) Violação grave do tratado. Um tratado pode extinguir-se quando um dos Estados-partes deixa de
cumprir, em violação substancial (injustificada, grave) ao seu texto, uma ou mais de suas disposições.
Tal violação não extingue imediatamente (isto é, ipso jure) o tratado, apenas conferindo às partes
inocentes afetadas pela violação, dentre outros, o direito de rescindir o compromisso em vigor com o
Estado faltoso ou até mesmo extinguir o tratado entre todas as partes (v. infra). Não fosse assim, a
parte responsável pela violação facilmente burlaria o compromisso acordado, como meio eficaz de se
desligar das obrigações por meio dele assumidas.

A Convenção de Viena de 1969 disciplina a matéria no seu art. 60, que versa sobre o princípio da
reciprocidade nos tratados internacionais.430 Trata-se da aplicação da doutrina da exceptio non
adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido) à teoria dos tratados, que autoriza uma
parte no acordo a invocar tal inadimplemento como causa de extinção ou suspensão de sua execução,
no todo ou em parte. O art. 60 da Convenção faz distinção entre os tratados bilaterais (§ 1º) e os
multilaterais (§ 2º), explicando também o que se entende por violação substancial (ou grave) do
tratado (§ 3º), a única a ensejar sua terminação ou a suspensão de sua execução. E tal nem poderia ser
de outra maneira, pois se uma disposição trivial qualquer de um tratado pudesse ocasionar a sua
terminação ou suspensão, a estabilidade das relações convencionais estaria seriamente
comprometida.431

A violação substancial de um tratado bilateral por uma das partes, segundo a Convenção, autoriza
a outra parte invocar a violação como causa de extinção ou suspensão da execução do tratado, no
todo ou em parte (art. 60, § 1º). Por seu turno, uma violação substancial de um tratado multilateral por
uma das partes autoriza: a) as outras partes, por consentimento unânime, a suspenderem a execução



do tratado, notodo ou em parte, ou a extinguirem o tratado (nesse caso, sempre no todo), quer nas
relações entre elas e o Estado faltoso, quer entre todas as partes; b) uma parte especialmente
prejudicada pela violação a invocá-la como causa para suspender a execução do tratado, no todo ou
em parte, nas relações entre ela e o Estado faltoso; e, finalmente c) qualquer parte que não seja o
Estado faltoso a invocar a violação como causa para suspender a execução do tratado, no todo ou em
parte, no que lhe diga respeito, se o tratado for de tal natureza que uma violação substancial de suas
disposições por uma parte modifique radicalmente a situação de cada uma das partes quanto ao
cumprimento posterior de suas obrigações decorrentes do tratado (§ 2º).

O art. 60, § 3º, da Convenção considera como sendo violação substancial do tratado aquela
consistente: numa rejeição do tratado não permitida pelo Código de Viena (alínea a); ou relativa à
violação de uma disposição essencial para a consecução do objeto ou da finalidade do tratado (alínea
b).

Essas consequências, registre-se, não impede que a(s) parte(s) prejudicada(s) pela violação do
compromisso requeira(m) o ressarcimentos dos danos causados pela má conduta do Estado autor da
violação, ou que este cumpra com a obrigação devida.432

Uma exceção ao princípio da reciprocidade é colocada no art. 60, § 5º, da Convenção de Viena,
segundo o qual as regras atinentes à extinção ou suspensão da execução dos tratados "não se aplicam
às disposições sobre proteção da pessoa humana contidas em tratados de caráter humanitário,
especialmente, e às disposições que proíbem qualquer forma de represália contra pessoas protegidas
pelos referidos tratados". É dizer, os tratados internacionais de caráter humanitário e as disposições
que proíbem represálias excluem-se das regras de extinção ou suspensão da execução de tratados,
sendo imunes, por exemplo, aos efeitos de uma guerra. Assim, na hipótese colocada pelo art. 60, § 5º,
sequer uma violação grave do tratado por uma das partes autoriza as outras a dar o acordo por
terminado (ou suspenso) entre elas; tal é claramente lógico à luz dos tratados desse gênero, que são
tratados que em geral não dependem (para a sua observância) de cumprimento pelas demais partes.
Frise-se que não obstante a Convenção ter feito expressa menção aos tratados de caráterhumanitário
(aqueles aplicáveis nos casos de conflitos armados), a interpretação atual mais condizente dessa
expressão deve ser no sentido de ser extensiva a todos os tratados de direitos humanos (e não somente
aos de caráter propriamente humanitário), uma vez que a Convenção de Viena disse menos do que
pretendia: lexminus dixit quam voluit.433 Assim, não ficariam de fora dessa cláusula as convenções
sobre direitos civis e políticos, sobre direitos econômicos, sociais e culturais, e ainda as de proteção do
meio ambiente (regionais ou globais).

Também constituem exceção ao princípio da reciprocidade os tratados equivalentes a título
jurídico (como os de demarcação de fronteiras ou cessão territorial).

f) Impossibilidade superveniente e mudança fundamental das circunstâncias. Duas outras formas de
extinção dos tratados, versadas pela Convenção de Viena de 1969, são a impossibilidade superveniente
de cumprimento do tratado e a mudançafundamental das circunstâncias. Vejamos, separadamente, à
luz do que disciplina a Convenção, cada uma dessas duas modalidades extintivas de tratados:

1) Impossibilidade superveniente de cumprimento do tratado. Regula o assunto o art. 61 da
Convenção de 1969, segundo o qual a terminação do tratado terá lugar caso uma parte fique
impossibilitada de cumpri-lo, quando essa impossibilidade resulte da destruição ou do
desaparecimento definitivo de um objeto indispensável ao cumprimento do tratado. Tal
impossibilidade pode ser: a) física, quando se verifica a inexistência corpórea tanto do objeto do
tratado434 como de uma das partes-contratantes (v.g., nesse último caso, o desaparecimento de um
Estado pela perda de um dos seus elementos constitutivos); ou b) jurídica, quando (b1) advinda da
incompatibilidade da execução de um tratado em relação ao outro Estado ou (b2) em virtude do
antagonismo das estipulações da norma convencional com outras regras internacionais vigentes.
Tem -se exemplo do primeiro caso (b1) quando um Estado (A) celebra tratado de aliança com dois
outros Estados (B e C) e se vê impossibilitado de cumprir juridicamente o acordo pelo fato de ter
sobrevindo uma guerra entre esses últimos. Exemplo de antagonismo das estipulações da norma
convencional com outras regras internacionais vigentes (b2) ocorre quando dois Estados (A e B)
celebram determinado tratado para regulamentar certa questão jurídica entre eles e um desses
Estados (A) conclui com outro (C) acordo de idêntica natureza, ainda na vigência do tratado
anteriormente concluído com o primeiro (B), regulamentando a questão de modo contrário. Nesse



caso, o tratado A-C não prevalece sobre o tratado anterior A-B por ser juridicamente impossível de
executar-se.435

Note-se que para que a parte invoque a impossibilidade de cumprimento do pactuado, é necessário
que essa impossibilidade seja definitiva, pois, se for temporária ou provisória, o que se permite é tão
somente a suspensão da execução do tratado (art. 61, § 1º, in fine). A impossibilidade de cumprimento,
porém, não pode ser invocada por uma das partes como causa para extinguir um tratado, dele retirar-
se, ou suspender a sua execução, se tal impossibilidade for resultante de uma violação, por essa
mesma parte, quer de uma obrigação decorrente do tratado, quer de qualquer outra obrigação
internacional em relação a qualquer outra parte no tratado (art. 61, § 2º).

2) Mudança fundamental das circunstâncias. A Convenção prevê também, no seu art. 62, a hipótese
de extinção do tratado no caso de mudança fundamental das circunstâncias. Para o Código de Viena,
uma mudança fundamental de circunstâncias, ocorrida em relação às existentes no momento da
conclusão de um tratado e não prevista pelas partes, não pode ser invocada como causa para
extinguir um tratado ou dele retirar-se, salvo se: a) a existência dessas circunstâncias tiver constituído
uma condição essencial do consentimento das partes em obrigarem-se pelo tratado, e; b) essa
mudança tiver por efeito a modificação radical do alcance das obrigações ainda pendentes de
cumprimento em virtude do tratado (§ 1º). Nos termos do § 2º do mesmo art. 62, uma mudança
fundamental de circunstâncias não pode ser invocada pela parte como causa para extinguir um
tratado ou dele retirar-se: a) se o tratado estabelecer limites (ou seja, se se tratar de acordo sobre
limites territoriais, a fim de se manter a estabilidade destes); ou b) se a mudança fundamental resultar
de violação, pela parte que a invoca, seja de uma obrigação decorrente do tratado, seja de qualquer
outra obrigação internacional em relação a qualquer outra parte no tratado (em homenagem à
aplicação da regra Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, segundo a qual a nenhuma das
partes é lícito alegar sua própria torpeza).436

O citado art. 62 do Código de Viena trata, como se vê, da aplicação da cláusula rebus sic stantibus
aos tratados internacionais, admitida restritivamente, como se faz perceber da sua leitura. A referida
cláusula, corolário inevitável do direito de conservação, encontra inspiração no regime contratual
canônico, que condicionava o contrato à prevalência das circunstâncias que o teriam determinado:
Contractus qui habent tractum successivum de futuris rebus sic stantibus intelligitur. Uma vez
modificadas as circunstâncias que teriam condicionado a lavratura do acordo, o contraente, cujas
obrigações tivessem sido modificadas pelo evento, podia pleitear a rescisão do contrato. De maneira
análoga, se as circunstâncias que determinaram a conclusão do tratado experimentaram uma tal
modificação impeditiva dos fins colimados pelos pactuantes ou mesmo tenham acarretado
(imprevisivelmente) o desaparecimento da confiança mútua que no início animou as partes, a solução
é operar-se, por força da cláusula rebus sic stantibus, a extinção ou suspensão da execução do tratado
ou a retirada da parte prejudicada.437

O cuidado com que foi inserida a teoria rebus sic stantibus na Convenção de Viena de 1969
justifica-se, tendo em vista a facilidade com que se modificam as circunstâncias da vida internacional,
o que poderia gerar certos abusos por parte de alguns Estados em verem-se desobrigados
internacionalmente pelos compromissos assumidos, com base na alegação de mudanças
fundamentais naquelas circunstâncias. Ademais, os Estados com maior força política e representação
internacional poderiam se utilizar, discricionariamente, do conceito de "mudança fundamental das
circunstâncias" para absterem-se do cumprimento de obrigações internacionais contrárias à sua
vontade etc.

Para se invocar a mudança fundamental de circunstâncias, como motivo para a terminação do
tratado, como explica Maria de Assis Calsing, é necessário: a) que a circunstância existente ao tempo
da conclusão do tratado tenha sido de caráter fundamental e não simplesmente um detalhe sem
maior importância para a conclusão do acordo; b) que a mudança ocorrida nas circunstâncias não
tenha sido prevista pelas partes; c) que as circunstâncias tenham constituído a base essencial para o
consentimento das partes em se obrigarem pelo tratado; d) que as mudanças ocorridas nas
circunstâncias transformem radicalmente a obrigação da(s) parte(s), onerando-a(s) excessivamente; e,
finalmente, e) que a mudança fundamental de circunstâncias se refira a obrigações ainda a serem
executadas de conformidade com o tratado e não a obrigações já realizadas.438



g) Rompimento das relações diplomáticas e consulares. A Convenção de Viena de 1969, em uma
regra bastante simples, dispõe que o rompimento das relações diplomáticas ou consulares entre
partes num tratado não afeta as relações jurídicas estabelecidas entre elas pelo tratado, salvo na
medida em que a existência de relações diplomáticas ou consulares for indispensável à correta
aplicação do tratado internacional (art. 63).439 Assim, não há falar-se que o rompimento de relações
diplomáticas ou consulares entre A e B é capaz de afetar as relações em matéria, v.g., de direitos
humanos estabelecidas entre elas por um dado tratado protetivo. Mas, no caso de um tratado de
cooperação em matéria militar, claro está que a mantença de relações diplomáticas ou consulares é
indispensável à sua correta aplicação.

O rompimento ou a ausência de relações diplomáticas ou consulares entre dois ou mais Estados
também não impede a conclusão de tratados entre tais Estados, conforme se lê no art. 74 da mesma
Convenção. Segundo esse dispositivo, aliás, a conclusão de um tratado, por si, "não produz efeitos
sobre as relações diplomáticas ou consulares".440

h) Oestadode guerra. Alguns tratados celebrados entre Estados são imunes à guerra, a exemplo dos
tratados de vigência estática, daqueles equivalentes a títulojurídico, os de empréstimo, além, é claro,
dos elaborados exatamente para vigorar durante o período de beligerância, como as Convenções da
Haia de 1899 e 1907. Mas outros tratados existem que durante o período de guerra podem extinguir-se
entre os Estados beligerantes inimigos.441 Frise-se, porém, que o tema dos efeitos da guerra sobre os
tratados tem ligação mais estreita com a suspensão da execução dos tratados que propriamente com a
sua extinção (v. infra, letra i).

Regra geral é que a guerra, hoje considerada pela Carta da ONU um ilícito internacional, provoca a
extinção dos tratados bilaterais (que normalmente são tratados contrato) entre os Estados em conflito,
tais como os tratados de protetorado, de aliança, de garantias, de subsídios e, em geral, os de natureza
política. A mesma regra se aplica aos tratados que tenham por objeto ou finalidade a manutenção ou
a consolidação de relações pacíficas entre dois Estados. Por sua vez, os tratados multilaterais (em
geral, tratados-lei) são suspensos entre os Estados beligerantes inimigos enquanto perdurar o conflito,
continuando a operar normalmente (a) para os Estados beligerantes nas suas relações com os Estados
neutros, ou (b) para os Estados neutros nas suas relações entre si. Observe-se, porém, que tal
suspensão somente será possível se for mutalizável o tratado em causa, ou seja, se se tratar daqueles
acordos que não se invalidam em decorrência de sua inexecução por parte de um ou alguns dos
Estados.442

Problema que surge na prática diz respeito às guerras não declaradas. Na prática contemporânea
essa situação produz um efeito suspensivo nos tratados bilaterais, ocasionando sua posterior ab-
rogação ou denúncia, o que comprova que só o fato da guerra não é o bastante para a extinção do
tratado. Foi o que ocorreu com um tratado de 1965 celebrado pela Argentina, sobre voos aéreos
regulares, em que se operou a denúncia, bem como com a Convenção Cultural de 1961, ambos
adotados com o Reino Unido, tudo em virtude da guerra das Ilhas Malvinas.443

i) Suspensão da execução de um tratado em virtude de suas disposições ou pelo consentimento das
partes. A suspensão da execução de um tratado pode dar-se em virtude de suas disposições ou em
razão do consentimento das partes. É o que dispõe o art. 57 da Convenção de Viena, segundo o qual a
execução de um tratado em relação a todas as partes ou a uma parte determinada pode ser suspensa:
a) de conformidade com as disposições do tratado (seguramente essa é a melhor opção); ou b) a
qualquer momento, pelo consentimento de todas as partes, após consulta com os outros Estados
contratantes.444 Também o consentimento das partes em um tratado posterior pode ser implícito (art.
59, § 2º), caso em que se deve "depreender do tratado posterior" ou de "outra forma" que a vontade de
suspender o tratado anterior era a real intenção das partes.

Nada impede, contudo, que apenas algumas das partes concluam um acordo específico para, entre
si, suspender temporariamente a execução das disposições de um tratado multilateral. Mas isto
apenas será possível (nos termos do art. 58 da Convenção de 1969) se: a) a permissão de tal suspensão
vier prevista no próprio tratado; ou b) essa suspensão não for proibida pelo tratado e (i) não
prejudicar o gozo, pelas outras partes, dos seus direitos decorrentes do tratado, nem o cumprimento
de suas obrigações; e (ii) não for incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Caso o tratado
não obste a sua suspensão, as partes em questão, se pretenderem levar a efeito a suspensão do acordo



entre si, deverão notificar as demais partes de sua intenção em concluir o acordo, especificando as
disposições do tratado cuja execução pretendem suspender (art. 58, § 2º).445

22. A denúncia dos tratados. Os autores normalmente cuidam da denúncia dentre os meios de
extinção dos tratados internacionais que acabamos de estudar. Em verdade, é mais próprio dizer que
a denúncia é modo de terminação do tratado para oEstado em causa, por tratar-se de um ato
unilateral seu (que é inofensivo às demais partes no acordo coletivo mutalizável). Daí a nossa opção
em cuidar desse tema neste tópico em separado. Outro motivo de se estudar a denúncia
separadamente diz respeito à sua complexidade. Frise-se que neste tópico estudaremos a teoria geral
da denúncia dos tratados internacionais, sem analisar a questão específica da impossibilidade de
denúncia dos tratados de direitos humanos, o que fizemos na Parte IV, Capítulo I, Seção I, item nº 8, c,
para onde remetemos o leitor.

Para a melhor compreensão da teoria geral da denúncia, dividiremos o seu estudo em duas partes:
na primeira, versaremos a denúncia na Convenção de Viena de 1969; e na segunda, o problema da
denúncia no Direito interno brasileiro.

a) A denúncia na Convenção de Viena de 1969. Entende-se por denúncia o ato unilateral pelo qual
um partícipe em dado tratado exprime firmemente sua vontade de deixar de ser parte do
compromisso internacional. A mesma difere da ab-rogação justamente pelo fato de ser levada a efeito
unilateralmente por uma determinada parte no tratado, e não pela totalidade delas.

A denúncia por uma das partes no tratado bilateral extingue o acordo, evidentemente que por uma
questão de fato, ao passo que nos tratados multilaterais os termos do pactuado deixam de surtir efeito
tão somente para a parte que o denuncia, continuando a vigorar para as outras (quando o tratado é do
tipo mutalizável).

Frise-se, de antemão, não ser possível a denúncia de parte do tratado, mas somente do seu texto
por inteiro (regra da indivisibilidade ou da integridade convencional). Nesse sentido, o art. 44, § 1º, da
Convenção de 1969 dispõe que: "O direito de uma parte, previsto num tratado ou decorrente do artigo
56, de denunciar, retirar-se ou suspender a execução do tratado, só pode ser exercido em relação à
totalidade do tratado, a menos que este disponha ou as partes acordem diversamente".

A materialização da denúncia não difere em muito do procedimento adotado para a ratificação de
tratados, consubstanciando-se, no caso dos tratados multilaterais, em instrumento entregue às outras
partes, ou ao depositário para esse fim designado, que comunicará as demais partes da intenção do
Estado denunciante em afastar-se do compromisso em causa. No caso dos tratados bilaterais, basta
uma das partes fazer chegar à outra o seu propósito de não mais fazer parte do acordo, para que
desde já se configure a denúncia.

Os tratados que determinam situação jurídica permanente (tratados chamados reais ou
dispositivos) são infensos à denúncia. Entretanto, nem todos os tratados em que ela seria admissível,
preveem a possibilidade de denúncia unilateral.446

Há que se distinguir duas hipóteses no que tange à possibilidade de denúncia dos tratados
internacionais: aquela em que o tratado expressamente disciplina a possibilidade de denúncia em seu
texto; e aquela em que o texto do tratado nada diz a respeito. No primeiro caso, a denúncia não
apresenta grandes dificuldades, porque jáprevista no próprio tratado. É comum alguns tratados
estipularem certo prazo, a partir do seu início de vigência, para que seja possível a denúncia, antes do
qual o tratado não é de forma alguma denunciável; outros tratados permitem a denúncia desde já,
mas preveem um prazo para que esta opere em seus efeitos (esse prazo geralmente varia entre seis
meses a um ano, e só ao seu final é que o Estado denunciante pode considerar o tratado extinto no
que lhe diz respeito).447 Já no segundo caso, o tratado nada prevê sobre a possibilidade de denúncia,
surgindo o problema de saber se, nessa hipótese, é ou não possível materializá-la. Na Conferência de
Viena adotou-se a posição de que seria possível a denúncia nos tratados silentes, desde que (a) se
infira da intenção das partes a possibilidade de denúncia ou (b) esta se deduza da natureza do tratado.
Assim foi que a Convenção, no § 1º do art. 56, estabeleceu regra supletiva que busca na intenção das
partes e na natureza do tratado a possibilidade de se admitir a denúncia não motivada nos tratados
omissos. Com efeito, assim dispõe a norma citada:



"Artigo 56. Denúncia ou retirada de um tratado que não contém disposições sobre extinção,
denúncia ou retirada.448

1. Um tratado que não contém disposição relativa a sua extinção, e que não prevê denúncia ou
retirada, não é suscetível de denúncia ou retirada, a não ser que:

a) se estabeleça terem as partes tencionado admitir a possibilidade da denúncia ou retirada; ou

b) um direito de denúncia ou retirada possa ser deduzido da natureza do tratado."

O primeiro caso, explica Rezek, refere-se à hipótese pouco comum "em que se logra encontrar, fora
do texto convencional, ideia segura da intenção das partes. A segunda alínea chama à consideração a
natureza do tratado silente, para que se alvitre se denunciável ou não. As dúvidas maiores
propendem a surgir na área dos pactos coletivos: é certamente mais simples, entre os tratados
bilaterais, distinguir pelanatureza os imunes à denúncia de todos os demais, compreendidos, por
óbvio, na segunda classe os acordos de comércio e pagamentos; de cooperação cultural, científica e
técnica; de extradição; as avenças sobre pesca, correios, tributos, navegação marítima e aérea,
migrações, passaportes, malas diplomáticas, telecomunicações, turismo, e muitos outros temas. (...)
Quando a força do contexto político faz com que se submeta certo Estado à aceitação perpétua de um
compromisso que, por sua natureza, haveria de ser denunciável, o próprio jogo político tende a dar
corretivo, um dia, a semelhante distorção".449

Em suma, nessas hipóteses em que o tratado silencia a respeito da possibilidade de denúncia, há a
necessidade de se perquirir a natureza da norma convencional, a fim de se investigar sua
denunciabilidade (não seriam denunciáveis, em razão de sua natureza, v.g., os tratados de paz, de
desarmamento, de demarcação de fronteiras etc.). Tais hipóteses, entretanto, não são as que ocorrem
no mais das vezes. Comumente, os tratados internacionais já encerram a previsão e a disciplina de
sua própria denúncia. Muitos compromissos internacionais, explica Rezek, "facultam a retirada
unilateral a todo momento - o que significa que, em tese, pode uma das partes assumir essa postura
logo após a entrada em vigor -, e tudo quanto exigem é o decurso de um prazo de acomodação, no
interesse dos copactuantes. Dá-se-lhe correntemente o nome de pré-aviso, embora ele tenha, com mais
frequência, o feitio de um prazo de dilação dos efeitos da denúncia. (...) Doze meses vêm a ser,
provavelmente, o mais comum dentre os prazos de acomodação à denúncia adotados na prática
convencional. Mas também é frequente o prazo de seis meses, e há exemplos de prazos
acentuadamente menores ou maiores. (...) Tratados com termo de vigência - cinco anos, dez anos, ou
algo parecido - costumam estabelecer ora a prorrogação automática, caso as partes não manifestem,
com alguma antecedência, o intento da retirada; ora a extinção automática, quando as partes não
optem expressamente pela prorrogação. Há, porém, tratados de vigência prevista por tempo
indeterminado, e que se dão por denunciáveis, porém não a qualquer momento, mas só a partir de
certa data; e, de todo modo, com a observância do prazo de acomodação".450

Para que a denúncia possa operar-se nos termos do art. 56, § 1º, da Convenção (ou seja, quando o
tratado não prevê a possibilidade de denúncia), deve o Estado formalizar por escrito em uma
notificação ou carta a sua vontade de denunciar o acordo, devendo transmitir a notificação ao
governo da parte copactuante, se bilateral o tratado, ou ao depositário do instrumento, se multilateral,
com antecedência mínima de doze meses à data em que pretenda efetivá-la. É o que diz o art. 56, § 2º,
da Convenção: "Uma parte deverá notificar, com pelo menos doze meses de antecedência, a sua
intenção de denunciar ou de se retirar de um tratado, nos termos do parágrafo 1". No caso dos
tratados multilaterais, o depositário fará saber às demais partes que o Estado em causa manifestou
sua vontade formal de desengajar-se do respectivo acordo; nos tratados constitutivos de organizações
internacionais o depositário, para fins de denúncia, é sempre a secretaria da organização, mesmo que
para a ratificação do instrumento tenha sido um dos Estados fundadores o depositário; pode ainda
ocorrer a situação incomum de o depositário de um tratado multilateral ser um Estado não parte, por
não ter ratificado o acordo depois de aceito o encargo de depositário ao tempo das negociações.451

A pergunta que se faz é se após os doze meses referidos (que é chamado "prazo de acomodação") o
Estado em causa já se desengaja automaticamente do tratado ou não. Por que a indagação? A questão
se coloca tendo em vista que na Seção 4 (da mesma Parte V em que se encontram as regras sobre a
denúncia) a Convenção estabelece um procedimento relativo "à nulidade, extinção, retirada ou
suspensão da execução de um tratado" (arts. 65 a 68), sem o qual o tratado não termina pela vontade



unilateral das partes. Ali se prevê que a parte notificante (e o prazo estabelecido para tal notificação é
de três meses, e não de doze como na denúncia - em mais três linhas o leitor entenderá o imbróglio)
somente poderá tomar a medida proposta (no caso, a denúncia do acordo) se não houver objeção de
qualquer das partes, pois, havendo, deverá ser buscada uma solução pelos meios previstos no art. 33
da Carta da ONU (art. 65, § 2º). Por ter a Convenção estabelecido, para o caso da denúncia, um prazo
de doze meses e não de três, como fez na Seção 4 relativa ao procedimento de invalidação ou extinção
dos tratados, poderia o intérprete desavisado entender que o Código de Viena excepcionou, para a
denúncia, o procedimento extintivo previsto nos arts. 65 a 68, dando à parte denunciante o poder de,
sozinha, desengajar-se do tratado após o prazo de pré-aviso.452 Tal, contudo, não é verdade. Fazendo-
se uma interpretação sistemática e teleológica dos arts. 65, § 2º, e 56, § 2º, a conclusão que se chega é
que, no caso específico da denúncia, o prazo de três meses previsto pelo art. 65, § 2º, foi ampliado para
o previsto no art. 56, § 2º, que fala em doze meses de antecedência para que o Estado notifique os
demais da sua vontade de denunciar o tratado... Após esses doze meses, se não houver objeções, aí
sim poderá o Estado tomar a medida que propôs, ou seja, desengajar-se do tratado pela denúncia.453
Porém, se houver objeções, deve-se seguir o procedimento previsto nos arts. 65 e seguintes, da
Convenção, buscando-se uma solução pelos meios previstos no art. 33 da Carta da ONU etc.

Por fim, cabe esclarecer que o Estado denunciante, dentro do prazo de acomodação, poderá, ainda,
retratar-se da denúncia, mantendo firme o seu propósito de continuar comprometido no acordo, não
se concebendo, em favor das outras partes-contratantes - as quais também poderiam denunciar o
tratado se assim o pretendessem - o direito de objeção a esse gesto do Estado arrependido. É certo,
porém, que "se a denúncia já viu seus efeitos consumados - vale dizer, se já se encontra extinto o pacto
bilateral, ou se o Estado retirante já se pôs fora do domínio jurídico do pacto coletivo - não há
retratação possível. Nesse último caso, caberá cogitar do retorno por adesão".454

b) O problema da denúncia no Direito interno brasileiro. No estudo da denúncia dos tratados surge
ainda um problema processualístico de Direito interno ensejador de debate, e que merece nossa
atenção. A questão consiste em saber se o Chefe do Executivo pode, por ato próprio, denunciar
tratados, acordos ou convenções internacionais para cuja ratificação tenha ele dependido de
aprovação do Congresso Nacional. Em outras palavras, o problema visa responder à questão de saber
se necessita o Poder Executivo de autorização do Poder Legislativo para denunciar tratados.

Essa questão veio à tona, pela primeira vez entre nós, em 1926, quando, nos últimos meses do
governo Artur Bernardes, ficou decidido que o país se desligaria da SdN. Clóvis Bevilaqua, à época,
Consultor Jurídico do Itamaraty, chamado a se pronunciar, respondeu afirmativamente, em parecer
de 5 de julho de 1926, mas sem razão, segundo Pontes de Miranda.455 Mas o certo é que desde então,
sem qualquer dúvida, o poder de denunciar tratados passou a pertencer com exclusividade ao Poder
Executivo, tendo sido essa (desde 1926) a interpretação oficial do governo brasileiro.

Entendia Clóvis que a regra jurídica constitucional que exige a manifestação do Congresso não se
referiu à denúncia, só tendo feito menção de que necessita aprovação congressual a ratificação. E se a
Constituição silenciou a respeito, é porque a intervenção do Congresso no processo de denúncia seria
dispensável. Ademais, segundo Bevilaqua: "Se há no tratado uma cláusula, prevendo e regulando a
renúncia, quando o Congresso aprova o tratado, aprova o modo de ser o mesmo denunciado;
portanto, pondo em prática essa cláusula, o Poder Executivo apenas exerce um direito que se acha
declarado no texto aprovado pelo Congresso. O ato da denúncia é meramente administrativo. A
denúncia do tratado é modo de executá-lo, portanto, numa de suas cláusulas, se acha consignado o
direito de o dar por extinto. (...) Se prevalecesse o princípio da necessidade de deliberação prévia do
Congresso para ser declarada a retirada do Brasil da Sociedade das Nações, logicamente, deveria ser
exigida a mesma formalidade para o cumprimento das outras cláusulas do Pacto, e então seria o
Congresso o executor do tratado e não o Poder a quem a Constituição confia essa função. (...) O que se
quer saber é se compete ao Poder Executivo denunciar tratados, que preveem e condicionam a
denúncia. A faculdade de denunciar está reconhecida; a lei não diz, de modo expresso, qual o Poder
competente para esse ato; mas das suas prescrições resulta, irretorquivelmente, que o Poder
competente é o Executivo. Ou isso, ou nenhum Poder teria essa competência, porque a Constituição
não diz, com todas as letras, que a atribuição de denunciar tratados é deste ou daquele Poder".456

Ainda segundo Bevilaqua, não obstante os dispositivos constitucionais terem silenciado a respeito
da denúncia, só se referindo ao procedimento de formação dos atos jurídicos internacionais, a



faculdade do Poder Executivo em denunciar os tratados que o próprio governo celebrou dar-se-ia em
virtude da combinação dos preceitos constitucionais que conferem as atribuições dos Poderes em que
se divide a soberania nacional. Da combinação desses preceitos, junto ao espírito que os domina, é
que resultaria a competência do Poder Executivo de denunciar os tratados que ele celebrou, com a
aprovação do Congresso. Para Clóvis: "Cabe-lhe essa atribuição, porque o poder Executivo é o órgão a
que a Constituição confere o direito de representar a nação em suas relações com as outras. E ele
exerce essa função representativa, pondo-se em comunicação com os Estados estrangeiros;
celebrando tratados, ajustes e convenções; nomeando os membros do corpo diplomático e consular;
declarando a guerra diretamente, por si, nos casos de invasão ou agressão estrangeira; enfim
dirigindo a vida internacional do país, com a colaboração do Congresso, porém, é excepcional;
somente se faz indispensável nos casos prescritos; quando a Constituição guarda silêncio, deve
entender-se que a atribuição do Poder Executivo, no que se refere às relações internacionais, é
privativa dele".457

O professor Rezek, embora também tenha como certo que o Presidente da República pode, pela sua
singular autoridade, denunciar tratados sem a anuência do Congresso, discorda, entretanto, do
fundamento jurídico do parecer de Bevilaqua. Segundo a sua lição: "A tese de Clóvis Bevilaqua, sem
embargo do engenho com que a desenvolveu o grande jurisconsulto, é inconsistente. Repousa ela
sobre a previsão convencional da denúncia, onde se vislumbra uma cláusula que 'não difere das
outras'. Isto vale dizer que denunciar um tratado, quedando ao largo de seu domínio jurídico, e
transformando, pois, o compromisso em não compromisso, é algo que não difere de exercitar uma
qualquer dentre as cláusulas de execução propriamente ditas. A quem tal proposição não pareça
elementarmente inaceitável - pelo abismo que separa a cláusula de denúncia das cláusulas
pertinentes à execução do avençado -, convirá lembrar que a tese em exame obriga a admitir, a
fortiori, que o governo não depende do parlamento para levar a termo a emenda ou reforma de
tratados vigentes, sempre que prevista no texto primitivo. E semelhante pretensão, ao que se saiba,
não foi jamais exteriorizada pelo governo brasileiro, ou por outro que se encontre sujeito a uma
disciplina constitucional parecida. Afinal, não costuma haver limite quantitativo ou qualitativo para o
que a reforma pode, em tese, importar a um tratado: mediante emendas é possível converter-se um
acordo de intercâmbio desportivo num pacto de aliança militar ou num compromisso de cessão
gratuita de parte do território nacional". E conclui: "Não é exato, além disso, que a reconhecida
titularidade da dinâmica das relações exteriores, por parte do Executivo - a quem incumbe 'manter
relações com os Estados estrangeiros' -, implique por si mesma o poder exclusivo de denunciar
tratados. Estes últimos, por quanto significam, lançou-os o constituinte em inciso apartado daquele
que tange à generalidade das relações internacionais, e deixou clara, a propósito, a imperatividade do
controle do Congresso. De outro lado, não há explicação para que, entendida a denúncia como uma
condição resolutiva prevista no pacto, nisto se pretenda encontrar resposta à questão de saber qual
dentre os poderes do Estado é competente para denunciar".458

Para Pontes de Miranda, que negava também validade à tese de Bevilaqua, "aprovar tratado,
convenção ou acordo, permitindo que o Poder Executivo o denuncie, sem consulta, nem aprovação
[do Parlamento], é subversivo dos princípios constitucionais", de forma que o Presidente da
República, do mesmo modo que faz na ratificação, deve "apresentar projeto de denúncia, ou
denunciar o tratado, convenção ou acordo ad referendum do Poder Legislativo".459

A Constituição peruana, de 1993, aliás, é expressa a esse respeito, quando estabelece no seu art. 57
(3), que: "A denúncia dos tratados é de competência do Presidente da República, com a obrigação de
dar ciência ao Congresso", complementando que no caso "dos tratados sujeitos à aprovação do
Congresso, a denúncia requer aprovação prévia deste". A Carta peruana, frise-se, assim estabelece,
pois, salvo os casos de tratados que disponham sobre as matérias contidas no seu art. 56 (direitos
humanos; soberania, domínio ou integridade do Estado; defesa nacional; e obrigações financeiras do
Estado), o Presidente da República não necessita da aprovação do Congresso para ratificar tratados,
devendo apenas "dar ciência ao Congresso" da referida ratificação por ele efetuada (art. 57). Na
mesma esteira, assim dispõe o art. 64, nº 3, da Constituição do Principado de Andorra: "Para a
denuncia dos tratados internacionais que afetem as matérias enumeradas no parágrafo 1º, também
será necessária a aprovação previa da maioria absoluta da Câmara". Na Constituição espanhola de
1978, por sua vez, regra similar aparece dizendo que "para a denúncia dos tratados e convênios
internacionais se utilizará o mesmo procedimento previsto para a sua aprovação no artigo 94" (art.
96, § 2º). Assim também fazia a Constituição francesa de 1946, cujo art. 28 estabelecia que a denúncia



devia ser autorizada pela Assembleia Nacional naqueles casos em que o tratado, para sua ratificação,
necessitou da aprovação parlamentar.

A necessidade de referendo legislativo para a (autorização da) denúncia de tratados não é ainda
pacificamente aceita. Alguns autores de nomeada, como Rezek - já se viu -, lecionam em sentido
contrário. Eis sua lição: "Tenho como certo que o chefe do governo pode, por sua singular autoridade,
denunciar tratados internacionais - como de resto vem fazendo, com franco desembaraço, desde 1926.
(...) Parece bastante lógico que, onde a comunhão de vontades entre governo e parlamento seja
necessária para obrigar o Estado, lançando-o numa relação contratual internacional, repute-se
suficiente a vontade de um daqueles poderes para desobrigá-lo por meio da denúncia. Não há falar,
assim, à luz impertinente do princípio do ato contrário, que se as duas vontades tiveram de somar-se
para a conclusão do pacto, é preciso vê-las de novo somadas para seu desfazimento. Antes, cumpre
entender que as vontades reunidas do governo e do parlamento presumem-se firmes e inalteradas,
desde o instante da celebração do tratado, e ao longo de sua vigência pelo tempo afora, como dois
pilares de sustentação da vontade nacional. Isso levará à conclusão de que nenhum tratado - dentre os
que se mostrem rejeitáveis por meio de denúncia - deve continuar vigendo contra a vontade quer do
governo, quer do Congresso. O ânimo negativo de um dos dois poderes políticos em relação ao tratado
há de poder determinar sua denúncia, visto que significa o desaparecimento de uma das bases em
que se apoiava o consentimento do Estado".460

Rezek admite, como se percebe, a tese de que a vontade do Congresso também é hábil para
provocar a denúncia de um pacto internacional, mesmo quando não coincidente com as intenções do
Poder Executivo. Nessa esteira, conclui: "Neste passo, é imperioso reconhecer o desequilíbrio reinante
entre os instrumentos de ação do governo e os do Congresso. Se o intento de denunciar é do primeiro,
o ato internacional pertinente dará sequência imediata à decisão do Presidente da República - a quem
se subordinam todos os mecanismos do relacionamento exterior e todos os condutos da comunicação
oficial com nações estrangeiras e demais pessoas jurídicas de Direito das Gentes. Tendo origem no
Congresso o propósito da denúncia, não deixará de recair sobre o Executivo a responsabilidade por
sua formulação no plano internacional. De par com isso, o meio com que o Congresso exteriorize sua
vontade ante o governo não pode ser um decreto legislativo de 'rejeição' do acordo vigente - à falta de
previsão de semelhante ato na faixa de competência exclusiva do parlamento. Por exclusão, cabe
entender que a lei ordinária é o instrumento próprio a que o legislativo determine ao governo a
denúncia de tratados, tal como fez em 1911, no domínio extradicional. (...) A lei ordinária, entretanto,
não é produto exclusivo do parlamento, visto que depende de sanção do chefe do governo. Este vetará
o projeto caso discorde da ideia da denúncia; e só o verá promulgado, contra sua vontade, caso para
tanto convirjam dois terços do total de membros de cada uma das casas do Congresso.461 Aqui se
encontra a evidência maior do desequilíbrio entre a manifestação de vontade do governo e a
expressão da vontade do Congresso, no sentido de desvincular o país de um pacto internacional. A
segunda não apenas percorre, na forma, caminhos oblíquos: ela deve, antes de tudo, encontrar-se
escorada no mais amplo quorum que nossa ordem constitucional reclama, qual seja o necessário à
rejeição do veto presidencial".462

Segundo nos parece, o Congresso Nacional pode, por meio de lei, denunciar tratados
internacionais, tendo eventualmente que derrubar o veto do Presidente da República que poderá
existir, caso o Poder Executivo não aceite a denúncia proposta pelo Parlamento. Nesse ponto estamos
de acordo com a tese esposada por Rezek. O que não nos afigura razoável é atribuir ao Presidente da
República a faculdade de denunciar, sozinho, tratados internacionais para cuja ratificação necessitou
de autorização do Congresso Nacional. Perceba-se que no caso da denúncia por ato do Parlamento
(por meio de lei ordinária) o Presidente da República participa da formação da vontade da Nação,
sancionando ou vetando o projeto de lei em causa; o Congresso Nacional, no caso oposto (denúncia do
tratado por ato exclusivo do Presidente), pela tese defendida por Rezek, permanece em absoluto
silêncio, sequer tendo ciência da vontade presidencial de denunciar o tratado, estando aí o nosso
ponto de discordância com a tese exposta. Assim é que, para nós, da mesma forma que o Presidente
da República necessita da aprovação do Congresso Nacional, dando a ele "carta branca" para ratificar
o tratado, mais consentâneo com as normas da Constituição de 1988 em vigor seria que o mesmo
procedimento fosse aplicado em relação à denúncia, donde não se poderia falar, por tal motivo, em
denúncia de tratado por ato próprio do Chefe do Poder Executivo. Com isto se respeita o paralelismo
que deve existir entre os atos jurídicos de assunção dos compromissos internacionais com aqueles
relativos à sua denúncia. Trata-se de observar o comando constitucional (art. 1º, parágrafo único)



segundo o qual todo o poder emana do povo, incluindo-se nessa categoria também o poder de
denunciar tratados. Assim se modifica, para a consagração efetiva da democracia, uma prática
internacional que até então era considerada uniforme e pacífica em diversos países, entre os quais o
Brasil. Daí entendermos correta a posição de Pontes de Miranda, segundo a qual - como já vimos - a
denúncia de tratados sem o assentimento do Congresso é subversiva dos princípios constitucionais.463
Mas frise-se que tanto uma quanto outra tese não vigora no que diz respeito à denúncia de tratados de
proteção dos direitos humanos, que, por ingressarem no ordenamento brasileiro com índole e nível
constitucionais, petrificam-se como cláusulas eternas no nosso Direito interno, passando a ser,
portanto, infensos à denúncia por parte do governo brasileiro (v. art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da CF).

A questão jurídica aqui discutida chegou ao Supremo Tribunal Federal em 16 de junho de 1997,
quando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a Central Única dos
Trabalhadores (CUT) ali ingressaram com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade visando obter a
declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 2.100, de 20 de dezembro de 1996,464 que tornou
pública a denúncia da Convenção 158 da OIT, devidamente aprovada e promulgada pelo Decreto
Legislativo nº 68/92 e pelo Decreto nº 1.855/96, respectivamente. Na petição inicial também se
defendeu a impossibilidade da denúncia de tratados internacionais sem o assentimento prévio do
Congresso Nacional, tendo os peticionários argumentado que o art. 49, inc. I, da Constituição "obrigou
o governo brasileiro a que toda e qualquer denúncia por ele intencionada, seja devidamente
aprovada pelo Congresso Nacional, sem o que, estar-se-á violando o referido dispositivo
constitucional".465 Referida ADIn, de número 1.625/DF, de relatoria originária do Min. Maurício
Corrêa, ainda pende de decisão definitiva do STF.466

23. Consequências do consentimento viciado, da nulidade, extinção e suspensão da execução de
um tratado. A Convenção de Viena trata das consequências do consentimento viciado, da nulidade, da
extinção e da suspensão da execução de um tratado nos arts. 69, 70 e 72, respectivamente.467 No art.
71, a Convenção disciplina as consequências da nulidade de um tratado (posterior ou anterior) em
conflito com uma norma imperativa de Direito Internacional geral (jus cogens), tema já anteriormente
estudado (v. item nº 18, supra). Salvo esse último caso, que não admite disposição em contrário, as
demais regras da Convenção são supletivas e não resistem à vontade das partes expressa no próprio
tratado ou acordada por outra forma (arts. 70, § 1º, e 72, § 1º).

Segundo dispõe o § 1º do art. 69, é nulo um tratado "cuja nulidade resulta das disposições da
presente Convenção", acrescentando que as "disposições de um tratado nulo não têm eficácia
jurídica". Tal nulidade é ab initio (ou seja, extunc) e não a partir de sua invocação por alguma das
partes. Isto quer dizer que o tratado é nulo desde a sua adoção, e não só desde o momento em que se
descobriu a causa de nulidade. Mas se, todavia, tiverem sido praticados atos em virtude desse tratado,
dispõe o § 2º do mesmo art. 69 que: a) cada parte pode exigir de qualquer outra o estabelecimento, na
medida do possível, em suas relações mútuas, do status quo ante, ou seja, exigir que se retroceda à
situação que teria existido se esses atos não tivessem sido praticados; e que b) os atos praticados de
boa-fé, antes da invocação da nulidade, devem ser mantidos (ou seja, não serão tornados ilegais pelo
simples motivo da nulidade do tratado). Nos casos previstos pelos arts. 49, 50, 51 ou 52, esse § 2º do
art. 69 não se aplica com relação à parte a que é imputado o dolo, o ato de corrupção ou a coação (art.
69, § 3º).

Diz ainda, por fim, a Convenção que o vício do consentimento de um determinado Estado em
obrigar-se por um tratado multilateral afeta tão somente as relações jurídicas entre esse Estado com o
consentimento viciado e as demais partes no acordo, e não as relações entre estas partes (art. 69, § 4º).
É esse, aliás, um dos motivos (já falamos supra) pelos quais erra a Convenção de Viena ao nominar a
Seção 2 da sua Parte V (em que o tema dos vícios do consentimento se encontra) de Nulidadede
Tratados, visto que de nulidade dos atos internacionais não se cuida, tanto que continuarão a ser
normalmente aplicados entre as demais partes.

Em relação às consequências da extinção de um tratado, dispõe a Convenção que a menos que o
tratado disponha ou as partes acordem de outra forma, a extinção de um tratado, nos termos das
disposições deste ou da Convenção: a) libera as partes de qualquer obrigação de continuar a cumprir
o tratado; e b) não prejudica qualquer direito, obrigação ou situação jurídica das partes, criados pela
execução do tratado antes de sua extinção (art. 70, § 1º). E a Convenção ainda completa que, se um
Estado denunciar um tratado multilateral ou dele se retirar, o § 1º do mesmo artigo se aplica às



relações entre esse Estado e cada uma das partes no tratado, a partir da data em que produza efeito
essa denúncia ou retirada (art. 70, § 2º).

Por derradeiro, dispõe o art. 72 da Convenção sobre as consequências da suspensão da execução de
um tratado. Para o referido dispositivo, a não ser que o tratado disponha ou as partes acordem de
outra forma, a suspensão da execução de um tratado, nos termos das disposições deste ou da própria
Convenção: a) libera as partes, entre as quais a execução do tratado seja suspensa, da obrigação de
cumprir o tratado nas suas relações mútuas durante o período da suspensão; e b) não tem outro efeito
sobre as relações jurídicas entre as partes, estabelecidas pelo tratado (§ 1º). Durante o período de
suspensão (diz ainda o art. 72) as partes devem abster-se de praticar atos capazes de obstruir o
reinicio da execução do tratado (§ 2º).

24. A questão dos memorandos de entendimentos (MOUs). Depois de estudado todo o Direito dos
Tratados tal como regulado pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, cabe agora
um breve estudo sobre a questão sempre atual dos chamados "memorandos de entendimentos",
conhecidos pela sigla inglesa "MOUs" (Memorandum of Understanding), que são acordos mais formais
que os conhecidos gentlemen's agreements.468 Tais ajustes apareceram na prática diplomática no início
do século XX, após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando então se percebeu que muitos assuntos
da pauta internacional (vários deles não jurídicos) seriam demasiado prejudicados se versados por
tratados, dado o longo processo de celebração dos instrumentos internacionais formais. Em
decorrência disso, a diplomacia multilateral fomentou gradativamente a prática desses
"entendimentos" entre as potências, os quais têm sido, hoje, largamente utilizados.

Frise-se, de antemão, que os MOUs podem ser utilizados tanto por Estados como por empresas ou
organizações não governamentais. Mas evidentemente que os MOUs que agora serão estudados são
aqueles concluídos apenas por Estados soberanos. Não interessa ao Direito dos Tratados estudar os
MOUs celebrados por entidades que não detêm a qualidade de sujeitos do Direito Internacional
Público. Portanto, tudo o que abaixo se falará sobre os MOUs diz respeito à sua celebração por Estados
(também não se descarta, logicamente, a sua celebração por organizações interestatais).

O estudo deste tema caberia bem no item relativo ao conceito de tratado internacional (item nº 4,
supra) ou no da terminologia dos tratados (item nº 5, supra). Em um ou outro lugar seria possível
analisar os MOUs e concluir que tais documentos não se revestem da roupagem própria de tratados,
da mesma forma que quando se estudou os atos unilaterais dos Estados concluiu-se que alguns
documentos que os agentes do Estado assinam em nome deste - a exemplo das cartas de intenções
(lettres d'intentions/letters of intentions) enviadas ao Fundo Monetário Internacional para um possível
levantamento de dinheiro junto ao Fundo469 - também não pertencem a tal categoria jurídica e,
portanto, não compõem o rol das fontes do Direito Internacional Público (v. Capítulo IV, Seção II, item
nº 5, supra). A diferença dos memorandos de entendimentos (MOUs) para as cartas de intenções
dirigidas ao FMI (estamos citando as cartas de intenções apenas como um exemplo, entre tantos
outros, de documentos que não podem ser tidos como fontes do direito das gentes) está apenas no
número de partes: nas segundas apenas há a assinatura de um Estado (por isso a discussão de se
tratar ou não de um ato unilateral seu - e já vimos que de ato unilateral não se trata), enquanto que
nos primeiros dois ou mais Estados os concluem.470 Também não se confundem os MOUs com os
"acordos de cavalheiros" (gentlemen's agreements), não obstante alguns governos os colocarem dentro
da mesma qualificação jurídica.471 Para nós, é equivocado equiparar os MOUs aos gentlemen's
agreements, uma vez que estes últimos são concluídos em nome pessoal do chefe de Estado e sua
obrigatoriedade repousa a honra pessoal deste, o que não acontece no caso dos MOUs, que são
celebrados em nome do Estado mesmo. De qualquer forma, o que importa demonstrar aqui é que em
termos técnico-jurídicos a resposta para todos esses casos é a mesma: não se trata de acordos
internacionais e, por isso, não há falar-se que são fontes do Direito Internacional Público.

Dados os problemas jurídicos que suscitam, preferiu-se versar a questão desses "memorandos de
entendimentos" neste tópico em apartado, depois de estudado o Direito dos Tratados na Convenção de
Viena de 1969. A nossa intenção aqui será demonstrar o porquê de não serem os MOUs tratados
internacionais e, portanto, fontes do direito das gentes. Alguns motivos nos levam à confirmação
dessa assertiva, quais sejam:

a) A redação dos memorandos. A prática atual dos Estados na redação dos MOUs está a indicar sua



intenção de não concluir um acordo formal. Tal pode ser visto no texto desses memorandos, que
evitam o uso de linguagem contratual. Assim, em vez de expressões como "os Estados aceitam" ou "os
Estados firmam", utilizam-se nos MOUs termos como "os Estados entendem possível" ou "os Estados
têm a intenção de" etc. Em língua inglesa, quando se pretende escapar ao qualificativo de uma
obrigação troca-se o verbo auxiliar modal shall (que implica obrigatoriedade) pelo verbo auxiliar
modal mais adequado may (cuja conotação é de mera observância). Também em vez de shall utiliza-se
o termo menos imperativo will. De qualquer forma, o que fica claro da leitura de um MOU é que nele
se pretende evitar o uso de linguagem com conotação contratual.472

O mesmo se dá nas operações junto ao Fundo Monetário Internacional, nos já referidos arranjos
stand-by. Em sua primeira manifestação sobre a natureza jurídica desses arranjos, o Fundo pretendeu
deixar claro que qualquer "linguagem de conotação contratual" deve ser evitada em sua redação.473
Apesar de o comando dessa normativa dizer respeito à redação dos documentos que integram a
operação stand-by, a instrução que ele fornece baseia-se no caráter desses instrumentos, o que
demonstra que o desejo do Fundo é o de não celebrar acordo (tratado) internacional com o país-
membro quando aprova um stand-by arrangement.

Em suma, há que se ter atenção na linguagem de determinados acordos, que muitas vezes podem
não ser tratados internacionais (como no caso dos MOUs) quando se afere a vontade das partes de não
criar obrigações jurídicas no documento firmado.

b) Inexistência de aprovação parlamentar. Diferentemente do que ocorre com os tratados
internacionais, no caso dos MOUs não há qualquer aprovação (referendum) parlamentar antes de sua
conclusão pelo governo. Esta é considerada uma grande vantagem da celebração de um MOU, uma
vez que os parlamentos têm demorado um tempo considerável para a análise e aprovação dos atos
internacionais em geral. Essa falta de submissão dos MOUs aos parlamentos é também indicativa da
vontade do governo de não assumir uma obrigação formal. Como se sabe, a falta de referendo
parlamentar em um ato internacional não é capaz de modificar a sua natureza jurídica. Por isso é que
há tratados que não são (apesar de que deveriam ser) submetidos ao crivo do Poder Legislativo.
Porém, no caso dos MOUs a falta de manifestação congressual dá-se em virtude de sua matéria (objeto
do "entendimento" entre os Estados) estar sob a alçada das atribuições privativas do Poder Executivo.
Frise-se, porém, nada impedir ser um MOU aprovado pelo Parlamento, tal como foi o firmado em
2003 entre Brasil e Peru sobre cooperação em matéria de proteção e vigilância da Amazônia (v. infra).
Não presentes os requisitos do art. 2º, § 1º, alínea a, da Convenção de Viena de 1969, não será tratado.

c) Falta de registro nas Nações Unidas. Os MOUs podem ter ainda a vantagem da confidencialidade,
não existente (a rigor) nos tratados internacionais (à exceção dos acordos bélicos). Nos tratados
internacionais em geral, após sua conclusão é de rigor que sejam registrados e publicados pelo
Secretariado das Nações Unidas, nos termos do que dispõe o art. 102, §§ 1º e 2º, da Carta da ONU, sob
pena de não se poder "invocar tal tratado ou acordo perante qualquer órgão das Nações Unidas" (v.
item nº 13, supra). Na prática das relações internacionais os MOUs não têm sido registrados no
Secretariado da ONU, salvo raríssimas exceções,474 que ocorrem mais por falta de conhecimento do
Estado (que não entendem muito bem o que é e o que não é propriamente um tratado) que por
vontade de concluir um acordo jurídico vinculante. Mas aqui duas observações devem ser feitas: a) o
registro de algo que não seja propriamente um tratado (como um MOU) não confere ao documento
esse qualificativo jurídico (caso em que tal registro valerá apenas como meio de publicidade do ato, ao
que se presume que o governo que o registrou não almeja confidencialidade); e b) a falta de registro
de um tratado propriamente dito não lhe retira a validade (apenas o impede de ser reclamado
perante qualquer órgão das Nações Unidas, em especial a CIJ). Ninguém duvida, contudo, que a falta
de registro no Secretariado da ONU é um enorme indício da intenção das partes de não concluírem
entre si um tratado.

d) Confidencialidade. Os governos preferem muitas vezes concluir MOUs em vez de tratados,
exatamente pelo fato de os MOUs serem confidenciais. Como atos informais, eles não necessitam ser
publicados. Os Estados poderão fazê-lo, caso pretendam veicular ao grande público o objeto do
memorando, mas não estão obrigados a isso.475 Como se sabe, quando se conclui um tratado esse
instrumento deve ser publicado no Diário do Congresso Nacional (depois do referendo parlamentar) e
no Diário Oficial da União (após sua ratificação). Não há qualquer exigência de publicação, em
qualquer órgão de publicidade oficial, em relação aos MOUs. Assim, enquanto no que tange aos



tratados a regra é a da publicidade, no que diz respeito aos MOUs a regra é a da confidencialidade.
Sem dúvida que muitos MOUs são publicados, como já ocorreu no Brasil. Mas, ainda assim, a
depender de certas cláusulas, fica impraticável ao público em geral conhecer as obrigações de fundo
neles contidas, quando há previsão do tipo: "As Partes acordam em observar o princípio da
confidencialidade, que garanta que os dados decorrentes do presente Memorando de Entendimento
sejam de uso exclusivo das autoridades do Brasil e do Peru".476

e) Conclusão sobre a sua natureza jurídica. Em suma, tais memorandos de entendimentos (MOUs)
não passam de estipulações do gênero "non-binding agreements".477 Ou seja, são intenções (de
entendimentos) não vinculantes juridicamente. Evidentemente, sua realização é muito mais prática
para os governos (em suas entabulações internacionais, especialmente bilaterais) que a de outra
figura jurídica revestida de maior formalidade (como, v.g., um tratado internacional). Seu caráter
informal não lhe traz capacidade para vincular (juridicamente) o Estado à obrigação de cumprir o que
ali se programou. Mas dizer que os MOUs não são juridicamente vinculantes não significa dizer que
não exista qualquer sanção caso sejam descumpridos. Sanção haverá, mas não será jurídica (será
extrajurídica, quase sempre econômica ou política, para além de moral).478 Só não se pode dizer serem
os MOUs tratados internacionais. Não sendo tratados - e, portanto, não sendo fontes convencionais do
Direito Internacional Público -, a eles não se aplica a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados
de 1969.

Seção II – O Direito dos Tratados na Convenção de Viena de 1986

1. Introdução. A Convenção de Viena de 1969, como anteriormente já se deu notícia, versou apenas
sobre o direito dos tratados entre Estados, nada dizendo a respeito dos tratados celebrados entre
Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais. Para regulamentar essa
última matéria, ou seja, para disciplinar os tratados de que são partes as organizações internacionais,
a Assembleia Geral da ONU, em 1969, sugeriu à CDI que empreendesse esforços no sentido de elaborar
estudos sobre a questão. Decorridos 13 anos, a CDI aprovou o primeiro draft da Convenção sobre
Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações
Internacionais, tendo sido designado relator especial dos trabalhos o Prof. Paul Reuter, da
Universidade de Paris II.479

A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou
entre Organizações Internacionais, depois de longos debates, veio finalmente ser concluída em Viena,
em 21 de março de 1986, por 67 votos a 1 e 23 abstenções. A mesma ainda não entrou em vigor
internacional, por não ter atingido o quorum mínimo de 35 ratificações de Estados (nos termos do seu
art. 85).

Muito já se estudou sobre a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, sendo
grande a quantidade de trabalhos a ela dedicados, notadamente após a sua entrada em vigor
internacional, em 1980. A Convenção de Viena de 1986, contudo, não tem gozado do mesmo prestígio
entre os juristas, sendo poucos os estudos que sobre ela são versados. A importância de tal Convenção
não é, porém, em nada menor que a de sua antecessora, de 1969. O número cada vez mais crescente
de organizações internacionais que surgem no cenário internacional, principalmente depois da
Segunda Guerra e da Guerra Fria, tem levado o Direito Internacional a dedicar-se ao estudo dos
tratados internacionais de que tais organizações são partes, tratados esses que não se enquadram nas
regras jurídicas da Convenção de 1969.

Esta Seção apresentará sumariamente alguns aspectos da Convenção de Viena de 1986 que
merecem ser destacados, lembrando o leitor que o estudo que se fez da Convenção de 1969 há de ser
todo aproveitado quando se deseja entender a celebração de tratados envolvendo organizações
internacionais.

2. Histórico e situação atual da Convenção de 1986. A origem histórica da codificação do Direito
dos Tratados envolvendo organizações internacionais confunde-se com o próprio aparecimento de
tais organizações no cenário internacional, quando então se percebeu que a capacidade internacional
dessas entidades as levava inexoravelmente à condição de titulares do poder de celebrar tratados
(treaty-makingpower). Desde a época da Liga das Nações o assunto é debatido, tendo as suas
discussões se intensificado após o aparecimento da ONU, em 1945.480



Nos trabalhos preparatórios da Convenção de 1986 a ideia básica dos seus redatores era
estabelecer não um standard universal para todas as organizações internacionais, que têm
peculiaridades das mais diversas, mas "identificar e formular as regras necessárias à consolidação e
desenvolvimento de uma prática com bases sólidas reconhecendo o valor jurídico dos tratados das
organizações internacionais, independentemente dos traços especiais que possam caracterizar cada
organização".481

Nas discussões para a elaboração da Convenção de 1986 deve-se destacar a participação do Brasil,
que foi representado pelo Embaixador Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, que já havia chefiado a
delegação brasileira à 2ª Sessão da Conferência de Viena de 1969, e pelo Prof. Antônio Augusto
Cançado Trindade, então Consultor Jurídico do Itamaraty.482

Após a conclusão da Convenção houve um número significativo de assinaturas, principalmente
entre 1986 e 1987, mas que acabaram não sendo levadas a cabo por meio das respectivas ratificações.
É ainda grande o esforço das Nações Unidas para implementar o quorum mínimo de 35 ratificações
estatais necessárias para que a Convenção entre em vigor no plano internacional (nos termos do seu
art. 85). Das organizações internacionais que já ratificaram a Convenção, além das Nações Unidas
(que a ratificou em 21 de dezembro de 1998) podem ser citadas: a Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA), a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), a Organização da Polícia
Criminal Internacional (INTERPOL), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização
Marítima Internacional (OMI), a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), a
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), a Organização Mundial
da Saúde (OMS) e a Organização Internacional para a Propriedade Intelectual (OMPI). Nos termos do
art. 85, § 3º, da Convenção, "para cada organização internacional que depositar um instrumento
relativo a um ato de confirmação formal ou um instrumento de adesão, a Convenção entrará em vigor
no trigésimo dia depois desse depósito ou na data em que a Convenção entrar em vigor de acordo com
o parágrafo 1º, se esta for posterior".

3. Similitude entre as convenções de 1969 e de 1986. Nas discussões para a elaboração da
Convenção de 1986 chegou-se ao consenso de estruturá-la nos moldes da Convenção de 1969, o que é
facilmente perceptível para quem manuseia ambas as convenções, que têm a mesma ordem de
dispositivos, na sua maior parte idênticos (vejam-se os 72 primeiros artigos das duas convenções). O
que a Convenção de 1986 fez em tais dispositivos foi apenas acrescentar a referência às "organizações
internacionais" quando a Convenção de 1969 se refere a "Estados". A diferença entre as disposições de
uma e outra Convenção aparece somente (no texto de 1986) no ponto relativo à capacidade das
organizações internacionais para concluir tratados.483

Nos termos do art. 3º da Convenção de 1986, "o fato de a presente Convenção não se aplicar: i) a
acordos internacionais nos quais são partes um ou mais Estados, uma ou mais organizações
internacionais e um ou mais sujeitos de Direito Internacional que não são Estados ou organizações; ii)
a acordos internacionais nos quais são partes uma ou mais organizações internacionais e um ou mais
sujeitos de Direito Internacional que não são Estados ou organizações; iii) a acordos internacionais em
forma não escrita entre um ou mais Estados e uma ou mais organizações internacionais, ou entre
organizações internacionais; ou iv) a acordos internacionais entre sujeitos de Direito Internacional
que não são Estados ou organizações internacionais; não prejudicará: a) o valor jurídico desses
acordos; b) a aplicação a esses acordos de quaisquer regras enunciadas na presente Convenção às
quais estariam submetidos em virtude do Direito Internacional, independentemente da referida
Convenção; e c) a aplicação da Convenção às relações entre Estados e organizações internacionais ou
às relações entre as organizações entre si, reguladas em acordos internacionais em que sejam
igualmente partes outros sujeitos de Direito Internacional".

Esses "outros sujeitos de Direito Internacional" são novidade na Convenção de 1986, que acabou
por incorporar as modernas tendências do direito das gentes na regulação do Direito dos Tratados a
envolver organizações interestatais, fazendo com que os acordos internacionais concluídos pelos
novos sujeitos do Direito Internacional encontrem suporte jurídico quando entrar em vigor a
Convenção.484

4. Capacidade das organizações internacionais para concluir tratados. A capacidade das
organizações internacionais para concluir tratados vem expressa no art. 6º da Convenção de 1986,



que regulou a matéria, mas sem atribuir às organizações internacionais o caráter absoluto (na
celebração de tratados) que a Convenção de Viena de 1969 atribuiu aos Estados.485 Mas é certo que
mesmo antes do advento dessa normativa internacional a melhor doutrina (tal como Lord McNair) já
admitia a capacidade das organizações internacionais para concluir tratados.486

O art. 6º da Convenção de 1986 - segundo o qual "a capacidade de uma organização internacional
para concluir tratados é regida pelas regras da organização" - relativizou o poder dessas organizações
para celebrar tratados, dando-lhes uma capacidade mínima para tanto. Em outras palavras, a
capacidade das organizações internacionais para celebrar tratados ficou limitada pelas próprias
regras organizacionais previstas em seus estatutos constitutivos. Ou seja, é a vontade dosEstados
criadores da organização que determina o alcance da sua competência para celebrar tratados, quando
da elaboração das regras da organização.487 São tais regras que atribuem, então, à respectiva
organização internacional a capacidade para concluir tratados. A própria Convenção de 1986, no art.
2º, § 1º, alínea j, define o que deve ser entendido por "regras da organização": tais regras significam,
especialmente, os atos constitutivos, as decisões e resoluções adotadas de acordo com eles e o
procedimento vigente da organização. Assim, entendeu a Convenção que a capacidade das
organizações internacionais para celebrar tratados deriva dos seus próprios estatutos, do direito
peculiar à organização, não havendo uma regra uniforme para todas as organizações no que tange à
matéria.

A não padronização do direito relativo à capacidade das organizações internacionais para celebrar
tratados decorreu da impossibilidade de dar-se tratamento jurídico idêntico a organizações
internacionais absolutamente diferentes, tanto em sua estrutura quanto em seu âmbito de atuação.
Daí a solução do relator especial Paul Reuter em se buscar uma fórmula suficientemente flexível,
relativa à capacidade das organizações internacionais, que pudesse "cobrir todas as soluções possíveis
e respeitar a grande diversidade" entre elas.488

5. Alguns tratados abrangidos pela Convenção de 1986. São várias as possibilidades de aplicação da
Convenção de Viena de 1986. Nosso objetivo, aqui, é listar alguns exemplos práticos dessa aplicação.
De acordo com um estudo atual a respeito do tema,489 é possível destacar alguns tipos de acordos aos
quais se aplica a Convenção de 1986, quais sejam:

a) Acordos de sede. Os chamados acordos de sede são tratados internacionais concluídos entre a
organização internacional em causa e um Estado que se dispõe em abrigar a sede da organização.490
Por meio deles se estabelecem os locais das sedes das organizações, que não ficarão impedidas de
instalar fora daí suas agências especializadas, em relação às quais novo acordo é exigido com as
outras potências estrangeiras que as abrigarão. Tome-se o exemplo seguinte: a sede principal da ONU
é em Nova York, mas a mesma mantém o seu escritório em Genebra (Suíça) e a sua Corte
Internacional de Justiça na Haia (Países Baixos).

b) Acordos sobre privilégios e imunidades. Nos acordos de sede normalmente já vêm inseridas
regras sobre os privilégios e imunidades das organizações internacionais no território do Estado
anfitrião. Os acordos sobre privilégios e imunidades das organizações internacionais são acordos
normalmente complementares aos acordos de sede, nada impedindo, porém, que os mesmos sejam
concluídos autonomamente quando da participação de funcionários da organização em missões
temporárias ou em localidades em que a organização não tenha uma sede permanente. São vários os
privilégios e imunidades concedidos às organizações interestatais por meio de tais acordos, a exemplo
dos relativos à inviolabilidade do local da sede da missão, inclusive seus bens, dos ligados à
imunidade de jurisdição e execução, privilégios fiscais e tributários, que isentam a organização do
pagamento de determinadas taxas ou impostos no território do Estado onde se encontra etc.

c) Acordos para a instalação de órgãos vinculados à organização em Estados. São também exemplos
de tratados concluídos entre organizações internacionais e Estados os relativos à instalação de órgãos
vinculados à organização em Estados. Por meio de acordos dessa natureza é que na década de 1990
foram criados, por deliberação do Conselho de Segurança da ONU, com a participação e voto
favorável do Brasil, dois tribunais de direito internacional humanitário de caráter não permanente:
um instituído para julgar as atrocidades praticadas no território da antiga Iugoslávia desde 1991, e
outro para julgar as violações de direitos humanos de idêntica gravidade perpetrados em Ruanda,
tendo sido sediados, respectivamente, na Holanda e na Tanzânia.491



d) Acordos para a realização de encontros e promoção de cooperação entre organizações
internacionais. Os acordos para a realização de encontros e promoção de cooperação entre
organizações internacionais são tratados firmados pelas organizações interessadas (às quais têm,
normalmente, finalidades e objetivos complementares) a fim de promover encontros com outros
organismos internacionais para tratar de assuntos de seu interesse, normalmente envolvendo
cooperação entre elas. Destaque-se, aqui, os acordos concluídos pela OIT com outros organismos
internacionais, a exemplo da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), com o fim de
promover encontros em que funcionários ligados ao ramo de atividade da organização em causa (no
caso, trabalhadores da aviação civil) buscam alternativas para problemas comuns.

e) Acordos para a realização de conferências de organizações internacionais em Estados. Um
derradeiro exemplo de tratado possível de ser concluído por uma organização internacional é o
firmado para a realização de conferências das organizações internacionais em Estados. Tanto a ONU
como seus organismos especializados (de que são exemplos o FMI, o BIRD, a OIT e a OMC) têm
firmado tratados dessa espécie com Estados que servem de anfitrião para a realização das
conferências de tais organismos. Em matéria ambiental, colhem-se exemplos no mundo todo de
conferências de organizações internacionais realizadas em diversos Estados. Tais acordos têm caráter
precário (não obstante sua enorme complexidade material) e só vigoram enquanto a conferência se
prolongar no território do Estado.

Estudadas as Convenções de Viena de 1969 e 1986, cabe agora investigar a processualística
constitucional de celebração de tratados no Brasil.

Seção III – Processualística Constitucional de Celebração de Tratados no Brasil

1. Introdução. Para além de um procedimento internacional de celebração de tratados (regulado
pelas convenções de Viena de 1969 e 1986), existe ainda uma processualística interna de conclusão dos
atos internacionais.492 Os Estados são responsáveis em manter, dentro de seu Direito interno, um
sistema de integração das normas internacionais por eles mesmos subscritas. Essa processualística ou
vem disciplinada em lei ou regulada pelo texto constitucional, sendo esse último o caso do Brasil.
Trata-se então de estudar a competência dos poderes constituídos para a celebração de tratados -
conhecida na expressão inglesa por treaty-making power493 - e a sistemática de incorporação desses
mesmos instrumentos na ordem jurídica brasileira.494

Historicamente, dentro da doutrina absolutista, o Poder Executivo (então chamado de Soberano)
sempre foi considerado o órgão supremo das relações internacionais. O Monarca, que encarnava em
si a figura do Estado, possuía o chamado jus representationis omnimodae, ou seja, a personificação do
poder estatal absoluto. Contudo, com o passar dos tempos, variações de ordem política (nascidas com
a vitória da revolução burguesa em França) passaram a limitar a competência do Executivo no que
tange ao poder de celebrar tratados. À sua vontade passou-se a conjugar o assentimento do Poder
Legislativo, surgindo então a divisão interna dos poderes do Estado no intuito de democratizar o
processo de conclusão de tratados.495 Assim, passou a ser próprio das democracias a consulta dos
tratados aos Parlamentos, mesmo nos países de sistema de governo presidencialista, firmando-se a
tese de que a conjugação de vontades do Executivo e do Legislativo é sempre necessária para que o
tratado passe a valer como ato jurídico perfeito. Por esse motivo é que, embora a participação do
Legislativo no processo de conclusão de tratados democratize as relações internacionais, impedindo o
arbítrio do Executivo na condução da política externa, não há Estados em que o poder de celebrar
tratados seja exercido com exclusividade pelo Parlamento.496

A disciplina da participação do Poder Legislativo nos negócios exteriores do Estado encontrou o
seu reinicio, modernamente, nas Constituições americana de 1787 e francesa de 1791. De fato, a
primeira estabeleceu, em seu art. II, seção 2, cláusula 2ª, que o Presidente "terá o poder, após consulta
e consentimento do Senado, de concluir tratados, na condição de haver maioria de dois terços dos
senadores presentes". Trata-se do primeiro texto constitucional a estabelecer o controle das relações
exteriores pelo Poder Legislativo, não obstante ele mesmo ser seguidamente interpretado no sentido
de permitir a conclusão de outros atos internacionais (que não se enquadram na expressão inglesa
treaties, correspondente à nossa expressão tratados) pela vontade unilateral do Executivo,
independentemente de qualquer manifestação parlamentar, quando o ajuste concluído for um mero
agreement (ou seja, mero acordo, cujo significado, na prática norte-americana - que, nesse ponto, faz



tábula rasa do conceito de tratado positivado na Convenção de Viena de 1969 -, é oposto àquilo que se
entende por tratado, único instrumento a demandar ali o assentimento do Senado). Foi, todavia, com
os ideais constitucionais e democráticos da Revolução Francesa que o controle pelo Legislativo dos
atos internacionais se desenvolveu. Por proposta de Mirabeau, a Constituição francesa de 1791
agasalhou a ideia de que à manifestação do Executivo deveria somar-se o assentimento do Legislativo.
De fato, a Carta francesa de 1791, por meio do seu art. 3º, Seção 1ª, Capítulo III, dizia ser "da
competência do Corpo Legislativo ratificar os tratados de paz, de aliança e de comércio; e nenhum
tratado terá efeito senão por meio desta ratificação"; lia-se, por sua vez, no seu art. 3º, Seção 3ª,
Capítulo IV, competir "ao Rei decretar e assinar com quaisquer potências estrangeiras todos os
tratados de paz, de aliança e de comércio, e outras convenções que julgar necessárias ao bem do
Estado, por meio de ratificação do Corpo Legislativo".497 A intervenção do Parlamento nos assuntos de
política externa também se firmou nas sucessivas constituições francesas: a girondina, a de 1793, a do
ano III e a do ano VIII.

Como se denota, a partir desses dois textos constitucionais, o americano e o francês, o controle
legislativo das relações exteriores passa a ter grande influência na condução da política externa por
parte do Poder Executivo, modificando sobremaneira a prática de conclusão de tratados no cenário
mundial. Rompe-se com o período anterior em que predominava o absolutismo e no qual a
prerrogativa para a celebração de tratados era de competência exclusiva do Monarca. Pelo fato deste
último personalizar o Estado, não havia motivo para que os seus atos fossem aprovados por qualquer
poder. A partir das revoluções americana e francesa passaram a ser introduzidos nas Constituições
certos "dispositivos internacionais", que se desenvolveram e findaram por formar o que Mirkine-
Guetzévitch denominou de Direito Constitucional Internacional, consistente num conjunto de regras
constitucionais cujo conteúdo tem significado e eficácia internacionais.498 Entre várias fases
processuais, inseriu-se então a chamada faselegislativa, que passou a ter lugar depois da assinatura e
precisamente antes da ratificação, condicionando esta última ao aceite do tratado pelo Parlamento.499
Esse fato, por sua vez, contribuiu para impulsionar o processo de democratização das relações
internacionais, que se afirmou no decorrer do século XIX.500

Os textos constitucionais que sobrevieram à Carta francesa, e em decorrência dela, passaram a ser
de duas modalidades: a) aqueles que submetem ao crivo do Parlamento todo e qualquer acordo
internacional, como é (em princípio) o caso do texto constitucional brasileiro de 1988; e b) aqueles
outros que dispõem expressamente quais tratados necessitam do referendo parlamentar e quais
dispensam tal aprovação (sistema da lista positiva ou da enumeração limitada). Esse último sistema,
chamado de sistema belga, pois nascido com a Constituição belga de 1831, também foi posteriormente
adotado na França e exemplos se encontram até os dias atuais.501 No sistema francês em vigor (art. 53
da Constituição de 4 de outubro de 1958), são apenas alguns os tratados que devem ser submetidos à
aprovação parlamentar, sendo eles os tratados de paz, os de comércio, os relativos à organização
interna, os que afetem as finanças do Estado, os que modifiquem disposições de natureza legislativa,
os relativos ao estado das pessoas e os que impliquem em cessão, permuta ou anexação de território,
os quais, segundo a Constituição francesa, "não poderão ser ratificados ou aprovados a não ser em
virtude de uma lei". Na mesma linha encontrava-se a Constituição brasileira de 1824 (à época do
Império), a venezuelana (de 1961) e a peruana (de 1979).

O certo é que, até os dias atuais, a disciplina da matéria relativa ao referendo legislativo dos
tratados internacionais não tem apresentado grandes variações formais, tendo se estabilizado
também no constitucionalismo brasileiro, não obstante alguns complicadores do nosso sistema
constitucional relativos ao conteúdo material de alguns tratados, que, segundo parte da doutrina,
dispensam aprovação parlamentar, como se verá a seguir.

2. A Constituição brasileira de 1988 e o poder de celebrar tratados. Os documentos
internacionais que o governo assina em nome da República são, no plano do Direito interno
brasileiro, objeto de um tratamento complexo, que, no âmbito dos Poderes da União, dá-se por atos do
Executivo e do Legislativo, em colaboração de um com o outro.502 O exame das Constituições
brasileiras republicanas, sob a ótica da dinâmica dos tratados no âmbito do nosso Direito interno,
demonstra a existência de um escasso número de dispositivos sobre o assunto, bem como uma grande
semelhança, tanto formal como substancial, entre dispositivos das várias Constituições do Brasil.
Desde a Primeira República, até os dias atuais, o sistema adotado pelo Brasil no que tange à matéria,
consagra a participação do Poder Legislativo no processo de conclusão de tratados, não tendo havido,



de lá para cá, profundas modificações nos textos constitucionais brasileiros.

A competência para celebrar tratados foi intensamente discutida na Assembleia Constituinte de
1987 a 1988. Por um imperdoável lapso do legislador, no encerramento dos trabalhos, a Comissão de
Redação não foi fiel à vontade do Plenário e provocou o surgimento de dois dispositivos
aparentemente antinômicos: os arts. 49, inc. I, e 84, inc. VIII.503 Tais dispositivos assim dispõem:

"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;"

Da leitura dos artigos transcritos é possível perceber que a vontade do Executivo, manifestada pelo
Presidente da República, não se aperfeiçoará enquanto a decisão do Congresso Nacional sobre a
viabilidade de se aderir àquelas normas não for manifestada, no que se consagra, assim, a
colaboração entre o Executivo e o Legislativo na conclusão de tratados internacionais.

Todas as Constituições brasileiras, à exceção da Constituição do Império de 1824, deixaram de
listar, em qualquer de seus dispositivos, as matérias sujeitas à aprovação parlamentar. Em outros
sistemas, como geralmente ocorre nos países parlamentaristas, ao contrário, a aprovação do tratado
está afeta a matérias específicas estabelecidas pela Constituição (sistema da lista positiva ou da
enumeração limitada). É o que ocorre com a Constituição francesa de 1958, que, não obstante
preceituar em seu art. 52, que ao Presidente da República incumbe negociar e ratificar os tratados
internacionais, também dispõe, no art. 53 já anteriormente referido, que os tratados de paz, os de
comércio, os relativos à organização interna, aqueles que obrigam as finanças do Estado, aqueles que
alteram disposições de índole legislativa, os relativos ao estado das pessoas e os que implicam cessão,
troca ou acréscimo de território, só podem por lei ser aprovados, podendo os demais serem,
simplesmente, ratificados pelo Presidente da República, independentemente de aprovação
parlamentar.

Durante muito tempo, notadamente a partir da entrada em vigor da Constituição de 1946, a
doutrina brasileira discutiu o assunto relativo à necessidade de serem todos os atos internacionais
firmados pelo Brasil submetidos à apreciação do Congresso Nacional. Essa discussão, que não é
apenas brasileira, evidencia a necessidade que vêm tendo os textos constitucionais contemporâneos
de amenizar a participação dos parlamentos no processo de celebração de tratados, notadamente em
face do progresso das relações internacionais e da vulgarização de acordos internacionais de
importância reduzida.504 Parte da doutrina, encabeçada pelo Prof. Haroldo Valladão, entendia que ao
Congresso Nacional caberia aprovar todo e qualquer ato internacional concluído pelo Poder
Executivo, uma vez que a expressão tratado é genérica e não fizeram as Constituições brasileiras
distinção entre as suas possíveis espécies.505 Outros internacionalistas já reconheciam como válidos
alguns acordos internacionais produzidos tão somente pelo Executivo, levando em conta a prática
interna e internacional a respeito, notadamente aquela norte-americana.506 Dessa última corrente era
filiado o Embaixador Hildebrando Accioly, para quem existia a possibilidade de se concluir acordos
internacionais sem a aprovação do Congresso Nacional. Para Accioly, a pedra de toque para a
resolução do assunto não era a forma do ato, mas sim a matéria versada no tratado. Dizia ele: "Se a
matéria sobre que versa o tratado é da competência exclusiva do Poder Legislativo, está claro que o
aludido ato não se pode tornar válido sem a aprovação legislativa; e, se depende de tal aprovação,
deve ser submetido à ratificação".507 Segundo o referido publicista, independeriam de aceitação
formal do Poder Legislativo os seguintes atos:

a) os acordos sobre assuntos que sejam de competência privativa do Poder Executivo;

b) os concluídos por agentes ou funcionários que tenham competência para tanto, sobre assuntos



de interesse local ou de importância restrita;

c) os que simplesmente consignam a interpretação de cláusulas de um tratado já vigente;

d) os que decorrem, lógica e necessariamente, de algum tratado vigente e são como que o seu
complemento;

e) os de modus vivendi, na medida em que objetivam apenas deixar as coisas no estado em que se
encontram, ou estabelecer simples bases para futuras negociações;

f) os de ajuste para a prorrogação de um tratado, antes que este expire; e

g) as chamadas declarações de extradição, isto é, as promessas de reciprocidade, em matéria de
extradição.

Accioly fundamentava o seu posicionamento fazendo referência à prática norte-americana dos
"acordos do executivo", que cobrem assuntos dos mais importantes e cuja validade não se subordina à
aprovação do Senado americano. Defendia ainda que a Constituição de 1934 e a de 1946, ao
eliminarem a palavra "ajustes", que figurava na Carta de 1891, restringiram a área de atuação do
Poder Legislativo. A análise do problema deveria, então, levar em conta a matéria versada no acordo:
se o "ato" for de competência do Poder Executivo, segundo a Constituição, ele como tal pode ser objeto
exclusivo de um acordo do executivo.508

Combatendo a tese firmada por Accioly, o Prof. Haroldo Valladão, na condição de Consultor
Jurídico do Itamaraty, em Parecer à consulta formulada pelo então Ministro das Relações Exteriores
Raul Fernandes, sobre a necessidade de aprovação legislativa de um acordo de pagamentos concluído
com a França, lecionou no sentido de que é inaceitável que tratados que não dependem de ratificação
sejam imunes à aprovação congressual, visto que isso importaria em pedir ao Direito Internacional a
solução de um problema de exegese constitucional. Para ele, o maior ou menor poder que o governo
de um Estado tem para negociar e assinar atos internacionais é assunto típico do Direito interno, que
escapa da alçada do Direito Internacional. Asseverava, ainda, que o Brasil é signatário da Convenção
de Havana sobre Tratados, de 1928, que impõe a absoluta necessidade de ratificação para todos os
tratados internacionais, sem exceção [v. art. 5º da Convenção de Havana]. Finalizou dizendo que a
regra norte-americana (citada por Accioly) seria inaplicável no Brasil, uma vez que a nossa
Constituição [referia-se ele à Carta de 1891, art. 48, nº 16] não distinguiu, como fez o constituinte
americano, entre tratados e ajustes de menor importância, dizendo apenas "ajustes, convenções e
tratados", sujeitando-lhes todos ao crivo do Poder Legislativo, condição sine qua non para a sua
validade e consequente eficácia no âmbito da soberania interna. A única exceção admitida pelo Prof.
Haroldo Valladão seria a relativa aos "pactos estipulados por chefes militares, nos limites de suas
atribuições".509

Em face dessas ponderações, Accioly replicou argumentando principalmente que já na vigência da
Carta de 1891 concluíram-se acordos internacionais sem a aprovação do Congresso, consoante
evidenciava o Código das Relações Exteriores, publicado em 1900. Considerou injustificado o
argumento de que os constituintes brasileiros tiveram por vontade subordinar o Executivo ao
Legislativo, visto que mesmo em países de regime parlamentar é ao Chefe da Nação ou do Governo
que cabe a condução da política exterior. Asseverava que não há na doutrina e jurisprudência
internacionais princípio tendente à absoluta necessidade de serem ratificados, sem exceção, todos os
tratados. Seriam exemplos de exceção ao princípio da absoluta necessidade de ratificação os
chamados acordos em forma simplificada, que passam a vigorar a partir da assinatura. Segundo ele,
até mesmo a Convenção de Havana de 1928 admite o princípio contrário, pois estipula que "os
tratados vigorarão desde a troca ou depósito das ratificações, salvo se, por cláusula expressa, outra
data tiver sido convencionada" [v. art. 8º]. Finalmente, insistia Accioly na tese da razoabilidade da
competência privativa: sendo a matéria de competência específica do Poder Executivo, não haveria
porque, depois de aprovado o acordo, devesse o mesmo passar pelo crivo do Poder Legislativo, a fim
de colocá-lo em vigor. Para ele, o costume já de muitos anos - ainda que se pretenda estabelecido extra
legem - sempre foi o de não ser exigível a aprovação do Parlamento para certos atos internacionais,
como demonstram a corrente moderna e a melhor doutrina.510

Apesar de todas essas divergências doutrinárias, o certo é que a prática do Ministério das Relações



Exteriores brasileiro, assim como a opinião de vários dos seus consultores jurídicos, sempre seguiu a
tendência apontada por Accioly. João Hermes Pereira de Araújo, por exemplo, entendia que o fato de
inexistir nas Constituições brasileiras posteriores à de 1891 as palavras "sempre" e "ajustes", que dela
constavam, criou condições para a superveniência de uma norma consuetudinária extra legem capaz
de dar lugar a uma interpretação larga, no sentido de que os atos internacionais de menor
importância estariam dispensados de aprovação pelo Poder Legislativo. Não lhe pareceu que o texto
constitucional fosse de uma rigidez tal que impedisse qualquer exceção, estando a evidenciar tal fato
o grande número de atos internacionais concluídos pelo Brasil sem a participação do Parlamento.
Estar-se-ia, então, diante de um dos casos comuns no Direito Internacional, e raros em nosso Direito
Público, de uma norma de origem costumeira.511 Esse posicionamento encontra, inclusive, defensores
europeus do porte de Paul Reuter, o qual, fazendo alusão às Constituições latino-americanas, diz
conterem estas últimas regras constitucionais tão rígidas - como parece ser o caso dos seguidos textos
constitucionais brasileiros - que tornam a celebração de tratados impraticável.512

A controvérsia ainda mais se intensificou com a redação do texto constitucional de 1967, cuja Carta
referia-se a "tratados, convenções e atos internacionais", servindo de base para que Haroldo Valladão
reafirmasse sua opinião acerca da impossibilidade de aprovação de qualquer tipo de ato
internacional sem a aprovação do Congresso Nacional.513 Rezek, nesse sentido, já asseverava que
defender a convalidação de atos internacionais desprovidos de toda forma de consentimento
parlamentar com base na existência de um costume internacional, como fizeram Accioly e Pereira
Araújo, passa a ser um exercício contra legem e não mais extra legem, como era no Brasil republicano
anterior a 1967. Segundo Rezek, não se pode compreender a formação de um "costume constitucional
contra a letra da Constituição", o que é incompreensível por contrariar a lógica jurídica. Nem mesmo é
indubitável ter existido o elemento psicológico do costume, muito discutível, aliás, pois o simples
silêncio frente às publicações oficiais não perfaz a opinio juris, além do que, vez por outra, ocorreram
manifestações contrárias à prática. Criticou também a opinião daqueles que argumentam a prática
dos acordos executivos em vista da necessidade de decisões rápidas, concluindo que a eventual
demora na aprovação por parte do Legislativo decorre ou da pouca importância do objeto do acordo
ou da indiferença do próprio Poder Executivo. Assim, abstraindo a obscura referência aos "acordos
sobre assuntos que sejam de competência privativa do Poder Executivo", e àqueles "concluídos por
agentes ou funcionários que tenham competência para tanto, sobre assuntos de interesse local ou de
importância restrita" (primeira e segunda categorias arroladas por Accioly514), entende Rezek - nos
termos do atual texto constitucional brasileiro - que tais compromissos concluídos sem o abono
congressual podem convalidar-se somente nas outras três hipóteses colocadas por Accioly, ou seja: 1)
nos casos em que tais acordos "simplesmente consignam a interpretação de cláusulas de um tratado já
vigente"; 2) quando "decorrem, lógica e necessariamente, de algum tratado vigente e são como que o
seu complemento", e finalmente; 3) quando são modus vivendi, entendendo-se como tais aqueles "que
têm em vista apenas deixar as coisas no estado em que se encontram ou estabelecer simples bases
para futuras negociações". Nesses casos, o fundamento de validade de tais ajustes seria encontrado no
próprio texto constitucional. Na primeira e na terceira hipóteses, tais tratados não seriam mais que o
desempenho do dever diplomático de entender adequadamente um tratado concluído mediante
endosso do Parlamento; trata-se, aqui, dos acordos executivos como expressão da diplomacia
ordinária (ou seja, que estão "circunscritos na rotina diplomática"), cuja permissão para sua conclusão
encontra fundamento no inc. VII do art. 84 da Constituição de 1988, segundo o qual compete
privativamente ao Presidente da República "manter relações com Estados estrangeiros (...)", a
exemplo do que ocorre nos acordos de trégua e assemelhados, no cessarfogo, no acordo para
preservação decertas áreas, ou para troca de prisioneiros, além de outras tratativas a cargo de
comandos militares (que, entretanto, não se confundem com os acordos de celebração da paz, os quais
a Constituição faz depender o Presidente da República de aprovação ou referendo do Congresso, nos
termos do art. 84, inc. XX). Mas Rezek alerta para o fato de que esses acordos somente serão
legitimáveis, à luz do inc. VII do art. 84 da Constituição, se presentes dois caracteres indispensáveis: a
reversibilidade (pelo qual tais acordos devem ser desconstituíveis por vontade unilateral, expressa em
comunicação à outra parte, sem delongas - ao contrário do que seria normal em caso de denúncia) e a
preexistência de cobertura orçamentária (ou seja, tais acordos devem depender, única e
exclusivamente, dos recursos orçamentários alocados às relaçõesexteriores, e nunca de outros). Na
segunda hipótese do rol de Accioly (tratados que "decorrem, lógica e necessariamente, de algum
tratado vigente e são como que o seu complemento"), a justificativa de Rezek é no sentido de que
haveria uma antecipação do consentimento do Congresso, que já está ciente, no momento da
aprovação do acordo principal, de que poderá haver novos tratados (acordos executivos) como



subproduto do tratado anterior (nada impedindo que essa fórmula seja rejeitada expressamente no
decreto legislativo aprobatório, como ocorreu no Acordo básico de cooperação Brasil-Líbia, onde se
estabeleceu que "todas as emendas ou alterações introduzidas no texto referido no artigo anterior só
se tornarão eficazes e obrigatórias para o País após a respectiva aprovação pelo Congresso
Nacional").515

Contudo, a prática brasileira dos acordos em forma simplificada, concluídos sem a autorização
expressa e específica do Poder Legislativo em suas várias modalidades, é bastante intensa no Brasil,
como demonstram os inúmeros acordos concluídos pelo nosso país dessa maneira. Houve proposta da
Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, à égide de elaboração da
Constituição de 1988, no sentido de regulamentar o problema em sede constitucional. Os incisos VI e
VIII do art. 26 do articulado proposto diziam competir privativamente ao Presidente da República
"negociar e celebrar tratados e outros compromissos internacionais quando autorizados por lei ou por
tratado anterior, submetendo-os, nos demais casos, à aprovação do Congresso Nacional, antes de
ratificá-los"; e também "comunicar ao Congresso Nacional o teor de todos os tratados e compromissos
negociados sem necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo", o que se faria em
consonância com o art. 28, no prazo de até três meses a partir da conclusão do tratado.

A Constituição brasileira de 1988, inovando em relação às Cartas anteriores, coloca dentro da
esfera de competência exclusiva do Congresso Nacional o poder de também decidir definitivamente
(além dos tratados) sobre os acordos e os atos internacionais (art. 49, inc. I). Como quer parecer, a
discussão relativa à aprovação pelo Parlamento dos acordos em forma simplificada, parece ter
encontrado seu termo com o advento do atual texto constitucional brasileiro. Entretanto, mesmo com
a mudança de redação dos dispositivos da Constituição de 1988, diversos juristas brasileiros ainda
mantêm a opinião de que os acordos executivos são plenamente admissíveis no Brasil e dispensam o
referendo do Congresso Nacional.516 E, além disso, mesmo com a atual redação da Constituição de
1988, é de se reconhecer que já existe uma prática diplomática formada, à margem da letra do texto
constitucional, pela qual o Executivo conclui vários tipos de acordos, sem o assentimento do Poder
Legislativo, com a consequente subtração do poder popular.517 O problema, como se percebe, é
bastante dificultoso. Ao passo que existe norma constitucional fechada para tais tipos de acordos,
existe também a preocupação em determinar qual a orientação que melhor atenderá aos interesses
do Brasil no cenário internacional. Tal prática costumeira extra legem, ademais, é empregada - para
além de países como os Estados Unidos da América - em vários países latino-americanos, como
Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela.518 O certo é que, sem
ignorar o comando constitucional, deve-se buscar fundamento melhor aos acordos em forma
simplificada, que a singela pseudopreocupação com os interesses do Brasil no exterior. A doutrina
que defende a plena possibilidade de tais acordos entre nós certamente melhor se fundamenta na
atual tendência de atenuar o rigor da regra constitucional (que manda submeter ao crivo do
Parlamento todos os tratados internacionais celebrados pelo Estado brasileiro) em prol de uma menor
avalanche de tratados que, excessivamente, onera o Poder Legislativo, dando causa a um verdadeiro
back-log de tratados à espera de aprovação.519 Daí se admitir tenha a Constituição brasileira atual (de
1988) aceitado exceções ao princípio da obrigatoriedade do referendum legislativo para todos os
tratados, exceções estas baseadas naquele costume extra legem (que, contudo, não pode tornar-se
contra legem) já anteriormente citado.

Enfim, essa flexibilização constitucional, permissiva da conclusão dos acordos em forma
simplificada, vem ao encontro dos princípios contemporâneos do Direito Internacional Público (em
especial, o da solidariedade internacional). Hoje em dia, como destaca Reuter, a vida internacional
(baseada na solidariedade) requer que, em determinadas circunstâncias, sejam certos acordos
celebrados e aplicados rapidamente, tornando impraticáveis as normas constitucionais rígidas de
submissão de todos os atos internacionais à referenda legislativa.520

A solução para o problema talvez esteja em a Constituição determinar as hipóteses de cabimento
dos acordos em forma simplificada, bem como os casos em que ficaria dispensada a manifestação do
nosso Parlamento Federal em relação a determinados acordos empreendidos pelo Executivo
(utilizando-se, assim, do chamado sistema belga, já anteriormente comentado). Mas enquanto isso não
acontece, ou seja, enquanto não se modifica o texto constitucional, sem embargo de não mais se poder
obstar a proliferação de tais acordos, deve-se ponderar em (a) preferir a letra do texto constitucional,
que submete todos os tratados, acordos ou atos internacionais ao crivo do Congresso Nacional, ou (b)



valorizar a prática dos atos internacionais que vem sendo seguida (há muito tempo) pela diplomacia
brasileira nessa seara. Percebe-se bem a abrangência proposital da atual Constituição brasileira (que
afeta todo e qualquer tipo de ato internacional celebrado pelo governo) quando se leem os
dispositivos que disciplinam caber ao Presidente da República e ao Congresso Nacional a soma de
esforços relativa, respectivamente, à celebração de "tratados, convenções e atos internacionais" (art.
84, inc. VIII) e ao referendo dos "tratados, acordos ou atos internacionais" que tragam encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional (art. 49, inc. I), o que torna realmente difícil a posição
do intérprete na ponderação de valores entre o texto constitucional e o referido costume extra legem
já formado entre nós.

3. O relacionamento entre os poderes Executivo e Legislativo no processo de conclusão de
tratados. De acordo com a Constituição de 1988, "compete à União manter relações com Estados
estrangeiros e participar de organizações internacionais" (art. 21, inc. I). Mas apesar da clareza dessa
disposição constitucional, não pode o exegeta confundir-se relativamente ao seu real significado, visto
não ser a União mais que pessoa jurídica de Direito interno, jamais de Direito Internacional; pessoa
jurídica de Direito Internacional é a República Federativa do Brasil e não a União, que é apenas um de
seus componentes. Ao Presidente da República, por sua vez, é dada competência privativa para
"celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional" (art.
84, inc. VIII). A expressão "celebrar tratados" conota desde as negociações até a assinatura do acordo,
não querendo (e nem podendo) dizer respeito à sua ratificação, matéria de que a Constituição não
trata. O Congresso, por sua vez, tem competência exclusiva para "resolver definitivamente sobre
tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional" (art. 49, inc. I).

O certo é que, enquanto cabe ao Poder Executivo presidir a política externa do país, ao Legislativo
cumpre exercer o controle dos atos executivos, uma vez que àquele incumbe a defesa da Nação no
cenário internacional.521 Por importar no comprometimento da soberania nacional, não pode o
tratado produzir efeitos se não for seguido de aprovação pelo Congresso, que representa a vontade
nacional. O Presidente da República, com a competência privativa que lhe dá a Carta Magna, age por
direito próprio e não por delegação do Congresso Nacional.

Terminada a fase de negociação de um tratado, "o Presidente da República - que, como responsável
pela dinâmica das relações exteriores, poderia não tê-la jamais iniciado, ou dela não ter feito parte, se
coletiva, ou haver ainda, em qualquer caso, interrompido a participação negocial brasileira - está livre
para dar curso, ou não, ao processo determinante do consentimento".522 Estando satisfeito com o
acordo celebrado, o Chefe do Poder Executivo poderá submetê-lo, quando melhor lhe pareça, ao crivo
do Parlamento (por ser este representativo da vontade da Nação) para fins de referendo. Pode
também determinar estudos mais aprofundados no âmbito do Executivo antes do envio do texto
convencional ao Legislativo. Em caso de insatisfação com o produto de uma negociação bilateral ou
coletiva - à exceção das convenções internacionais do trabalho, concluídas no âmbito da OIT, cujo
tratado constitutivo (art. 19, nº 5, b) obriga a sua submissão à aprovação parlamentar523 -, poderá
ainda o Presidente da República mandar arquivá-lo.

O expediente de envio do tratado ao Congresso Nacional é preparado pelo Ministério das Relações
Exteriores. São as comissões ratione materiae, ou os negociadores, que preparam o texto da exposição
de motivos em que o Ministro das Relações Exteriores, depois de apresentar as razões que levaram o
governo a assinar o tratado, justifica a necessidade de ratificação do mesmo, quando então solicita ao
Presidente da República a sua submissão ao Poder Legislativo, na forma prevista pela Constituição. O
Itamaraty, concomitantemente, prepara o texto da mensagempresidencial que submete o tratado ao
Congresso, bem como um aviso ao Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando todo o
expediente.524

O Congresso Nacional, por sua vez, quando chamado a se manifestar, materializa o que ficou
resolvido sobre os tratados, acordos ou atos internacionais, por meio da elaboração de um
decretolegislativo (CF, art. 59, inc. VI). Por meio desse instrumento o Congresso aprova o tratado no
plano interno e, ato contínuo, autoriza o Presidente da República a ratificá-lo. Não há a edição de tal
espécie normativa em caso de rejeição do tratado, caso em que apenas se comunica a decisão,
mediante mensagem, ao Chefe do Poder Executivo. Entre os casos de desaprovação de tratados, não
muito comuns, pode-se destacar, v.g., o tratado argentino-brasileiro de 25 de janeiro de 1890, sobre a



fronteira das Missões, rejeitado pelo Plenário do Congresso Nacional em 18 de agosto de 1891, por
cento e quarenta e dois votos contra cinco.525

A partir da Constituição de 1946, abolindo a grande imprecisão existente no emprego do termo
decreto legislativo, fixou-se, nos Regimentos Internos das Casas do Congresso, o uso da expressão para
denominar aqueles atos da "competência exclusiva" do Poder Legislativo, ou seja, aqueles atos não
sujeitos à sanção presidencial. O decreto legislativo, assim, é espécie normativa aprovada pelo
Legislativo sobre matéria de sua exclusiva competência (CF, art. 49), como a aprovação de tratados
internacionais e o julgamento das contas do Presidente da República. Um único decreto pode,
inclusive, aprovar mais de um tratado; mas, se o tratado anteriormente aprovado e devidamente
ratificado, for posteriormente denunciado, novo decreto legislativo se fará necessário em caso de nova
aprovação do mesmo tratado.526 No Brasil, os decretos legislativos de referendum de tratados não
fazem menção expressis verbis à posterior ratificação, ao contrário do que ocorre em França, em que
o decreto correspondente diz estar o Presidente da República "autorizado a ratificar o tratado" depois
de sua edição.527

Sendo o decreto legislativo da competência exclusiva do Congresso Nacional, não está sujeito,
repita-se, à sanção presidencial, sujeitando-se apenas à promulgação pelo Presidente do Senado. Aliás,
são óbvios - no dizer de Francisco Campos - os motivos pelos quais a Constituição não faz depender da
sanção do Presidente da República as resoluções votadas pelo Poder Legislativo. A inutilidade da
sanção presidencial ou a sua inconveniência pode decorrer do fato de já haver o chefe de Estado
manifestado sobre determinada matéria sua concordância, ou por constituir a mesma apenas uma
aprovação a atos já praticados pelo Presidente, ou, então, por se tratar de resoluções que se limitam a
conceder ao Presidente uma autorização por ele próprio solicitada ao Poder Legislativo.528

Enfim, no que diz respeito ao Estado brasileiro, os tratados, acordos e convenções internacionais,
para que sejam incorporados ao ordenamento interno, isto é, para que sejam ratificados e
posteriormente promulgados, necessitam de prévia aprovação do Poder Legislativo, que exerce a
função de controle e fiscalização dos atos do Executivo. Assim, visa-se atender à consideração de que
os tratados têm, no mínimo, um status de lei interna, devendo, por isso, ser respeitados da mesma
forma com que se respeita a legislação vigente no ordenamento doméstico. Por outro lado, o
referendo do Parlamento aos tratados internacionais também atende ao disposto no art. 2º da
Constituição, que diz serem independentes e harmônicos entre si, os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário. O Congresso Nacional, portanto, referenda o texto do tratado e autoriza (não obriga) o
Chefe do Executivo a ratificá-lo, o que somente irá ocorrer (ou não, dependendo da vontade
discricionária do Presidente) num momento posterior. Seria inteiramente ociosa a formalidade da
ratificação se esta fosse um ato obrigatório (irrecusável) e não discricionário como tem que ser.529 Tal
significa que o Presidente, quando negocia e adota um tratado na cena internacional, engaja o país
apenas potencialmente, eis que o instrumento ainda depende do referendo legislativo e de ulterior
ratificação. São inúmeros os exemplos colhidos nos arquivos diplomáticos de tratados não ratificados,
ou por perda do objeto jurídico, ou por falta de interesse da Nação no momento de sua ratificação, ou
ainda por não ser oportuna a ratificação do acordo depois de anos de tramitação no Congresso
Nacional, quando o mesmo já se tornou obsoleto.

O nosso Parlamento Federal, como se nota, também participa da política externa sem abalar a
atuação do Executivo no cenário internacional. Também, nunca é demais recordar que a Constituição
brasileira contém o seguinte dispositivo:

"Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos
outros Poderes."

A constatação de que o Poder Executivo é o responsável maior pela dinâmica das relações
internacionais (mesmo em países de democracia parlamentar) não impede, em absoluto, que o
Legislativo também exerça o seu papel, ainda que de caráter passivo, mas igualmente importante, nas
relações exteriores. Daí se entender que o equilíbrio entre os dois Poderes da União que participam
do processo de celebração de tratados (Executivo e Legislativo) é mais aparente que concreto,
bastando visualizar o fato de que historicamente (notadamente nos regimes federativos) o Chefe do
Executivo sempre foi o principal responsável pela condução dos negócios exteriores do Estado.



Certamente, a atuação direta do Legislativo nos negócios internacionais causaria grandes
inconvenientes ao dinamismo que demanda a política externa e outras ações diplomáticas, mas é
impossível negar o direito do Congresso Nacional de não referendar os atos internacionais que
entenda como prejudiciais ao interesse nacional.

A competência ad referendum do Congresso, esclareça-se, limita-se à aprovação ou rejeição do texto
convencional tão somente, não sendo admissível qualquer interferência no seu conteúdo. Não
comporta, pois, emendas. O que poderá o Congresso fazer (já se viu na Seção I, item nº 9, letra g, deste
Capítulo) é apresentar reservas. Concordando o Congresso com a assinatura do tratado internacional,
por meio do decreto legislativo, dá-se carta branca ao Presidente da República para ratificar a
assinatura já depositada, ou mesmo aderir se já não o tenha feito.

Esse sistema de aprovação congressual aos tratados internacionais, de que estamos tratando, foi
adotado em inúmeros países do continente americano. Em outros Estados, certos tratados requerem
aprovação congressual mediante a edição de lei, como é o caso da Alemanha, que disciplina a matéria
no art. 59, § 2º, de sua Lei Fundamental, segundo o qual os "tratados que regulem as relações políticas
da Federação ou se referem a matérias da legislação federal requerem a aprovação ou a participação,
sob a forma de uma lei federal, dos órgãos competentes na respectiva matéria da legislação federal".
Nesses casos, em que também se incluem, segundo o entendimento da doutrina alemã, os tratados de
direitos humanos (por estarem eles relacionados às matérias sujeitas à legislação federal), somente
com a edição da referida lei é que pode o Presidente da República ratificar o instrumento
convencional e mandar publicar o seu texto sob a forma também de uma lei federal.

A aprovação parlamentar pode ser retratada, mas desde que o tratado não tenha sido ratificado. Se
o tratado ainda não foi ratificado, é dizer, se ainda não houve o comprometimento definitivo do
Estado no cenário internacional (não importando saber se o tratado já entrou em vigor
internacionalmente ou não), o Congresso, por decreto legislativo mesmo, pode revogar igual diploma
que tenha anteriormente aprovado o acordo.530 O mesmo não poderá ocorrer (por violar todo o
Direito Internacional Público) caso o consentimento do Estado tenha já se manifestado de forma
definitiva.

Apesar de estar o decreto legislativo dentre as espécies normativas do art. 59 da Constituição, ou
seja, sem embargo de estar compreendido no "processo legislativo", não tem ele o poder "de
transformar o acordo assinado pelo Executivo em norma a ser observada, quer na órbita interna,
quer na internacional".531 Tal fato somente irá ocorrer com a posterior ratificação e promulgação (por
meio de um decreto de execução) do texto do tratado pelo Chefe do Executivo. O que ocorre é que,
dando a Carta Magna ao Presidente da República a competência privativa para celebrar tratados, e
sendo ele (Presidente) o representante do Estado na órbita internacional, sua também deverá ser a
última palavra em matéria de ratificação, quando somente então o Estado poderá ser considerado
definitivamente engajado no compromisso em causa. A manifestação (referendum) do Congresso
Nacional só ganha foros de definitividade quando desaprova o texto do tratado a ele submetido, caso
em que o Presidente da República ficará impedido de prosseguir na conclusão do acordo, ratificando-
o. De sorte que não é da edição do decreto legislativo que os tratados internacionais passam a ter
vigência no ordenamento interno brasileiro, mas sim em face de sua posterior ratificação (e
consequente promulgação) pelo Presidente da República, a quem compete, privativamente, celebrar
tratados, convenções e atos internacionais (CF, art. 84, inc. VIII).532 A ratificação é imprescindível para
que um tratado possa ser aplicado internamente, mesmo porque a vigência interna de um
compromisso exterior depende da anterior vigência internacional do ato, só alcançada por meio dela.
Não se concebe, pois, que um ato internacional comece a obrigar internamente antes de obrigar
internacionalmente, mesmo que o Estado ratifique e promulgue o tratado antes dessa data.533

A Constituição brasileira de 1988, quando disciplinou a competência dos poderes constituídos para
a celebração de tratados, nos seus arts. 49, inc. I ("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") e 84, inc. VIII ("Compete privativamente ao
Presidente da República: VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a
referendo do Congresso Nacional"), o fez em vista apenas das duas primeiras etapas do processo
comum de conclusão de acordos internacionais, quais sejam, a assinatura (subentendida na expressão
"celebrar tratados...") e a aprovaçãocongressual, não tendo disciplinado as demais fases subsequentes



(ratificação e troca ou depósito de seus instrumentos), no que andou bem o nosso legislador
constitucional em não se imiscuir em assuntos de interesse externo. Assim, não é por que a
Constituição não tratou da ratificação - que, como já visto, é ato de interesse eminentemente externo -
que se deve entender que com a aprovação congressual do tratado, o mesmo já está apto a gerar
efeitos internamente. Para que isto ocorra, deve o instrumento internacional começar a vigorar
internacionalmente primeiro.

Em suma, ao Legislativo é atribuída a incumbência de examinar a viabilidade de se aderir àquilo
que o Presidente da República (ou plenipotenciário seu) assinou com outros entes soberanos. Não
importa perquirir o porquê dessa escolha constitucional, se para impedir que um chefe de Estado
vulnerável se entregue facilmente às tensões ou ameaças de uma fonte estrangeira, ou se para tão só
respeitar o princípio democrático de participação do Parlamento nos atos do Poder Executivo. O certo
é que se está diante de um procedimento complexo dos poderes da União, no qual, para a
formalização dos tratados, participam sempre o Legislativo e o Executivo. Sem a participação desses
dois Poderes a realização do ato não se completa, no que se pode dizer que foi adotada pela
Constituição de 1988 a teoria dos atos complexos, mais adequada aos princípios de direito público e ao
regime democrático.

O Judiciário, nesse processo, só atua depois de devidamente incorporado em nosso ordenamento o
tratado internacional, cabendo ao Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da
Constituição, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última
instância, "quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal" (CF,
art. 102, inc. III, alínea b). Ao Superior Tribunal de Justiça, a Carta de 1988, por sua vez, atribui
competência para julgar, mediante recurso especial, as causas decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, "quando a decisão
recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência" (CF, art. 105, inc. III, alínea a). Por
fim, diz o art. 109 da Constituição competir aos juízes federais processar e julgar "as causas fundadas
em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional" (inc. III),534 bem
como "os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no
País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente" (inc. V).

O que não pode o Presidente da República fazer é manifestar definitivamente o consentimento do
Estado em obrigar-se pelo tratado sem a aprovação do Congresso Nacional. Embora seja o Presidente
o titular da dinâmica das relações internacionais, cabendo-lhe decidir tanto sobre a conveniência de
iniciar negociações, como a de ratificar o ato internacional já concluído, 535 o abono do Poder
Legislativo, sob a forma de aprovação congressual é necessário.536 A concordância do Congresso
relativamente ao texto convencional completa apenas uma etapa do processo inteiro de celebração do
tratado. O decreto legislativo do Congresso nenhum valor terá se o tratado não for ratificado e
promulgado pelo Presidente da República.537

4. O papel do Congresso Nacional no processo de celebração de tratados. Há muita confusão,
por parte da doutrina em geral, relativamente ao verdadeiro papel do Congresso Nacional no
procedimento de celebração de tratados, certamente causada pela interpretação equivocada do texto
constitucional.

Diz a Carta de 1988 competir exclusivamente ao Congresso Nacional "resolver definitivamente
sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional" (art. 49, inc. I). A partir desse dispositivo, grande parte da doutrina leciona,
primeiro, no sentido de que o Congresso ratifica tratados internacionais e, segundo, no de que
somente os tratados "que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional"
devem passar pelo crivo do Parlamento. O equívoco, entretanto, é grosseiro. A interpretação do que
vem a ser "resolver definitivamente" e do que se consideram "encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional", no que diz respeito ao papel do Congresso no processo de celebração de
tratados, deve ser cotejada com a competência do Chefe do Executivo para "celebrar tratados,
convenções e atos internacionais", estabelecida pelo art. 84, inc. VIII, da Carta de 1988.

Habilitado a ratificar tratados internacionais está somente o Chefe do Executivo e mais ninguém. É
sua, nessa sede, a última palavra. Ao Parlamento incumbe aprovar ou rejeitar o tratado assinado pelo
Executivo, mais nada. A expressão "resolver definitivamente sobre tratados", assim, deve ser



entendida em termos, não se podendo dar a ela significado superior e que extrapola o seu verdadeiro
alcance. É errôneo e impróprio aludir à ratificação do tratado pelo Congresso Nacional, como fez Levi
Carneiro, então Consultor Jurídico do Itamaraty, em Parecer datado de 7 de fevereiro de 1947,
intitulado "Acordos sobre compra de tecidos. Necessidade de ratificação pelo Congresso Nacional", e em
outro, de 9 de setembro do mesmo ano, nominado "Acordo mediante notas reversais para assegurar o
cumprimento de tratado: necessidade de ratificação pelo Congresso Nacional".538 A confusão tem lugar
por causa da interpretação equivocada da expressão "resolver definitivamente", constante da
Constituição brasileira de 1988 e de outras já citadas, de que é exemplo a Constituição de 1946, em
vigência à época do citado Parecer. A expressão "resolver definitivamente", legada por infelicidade da
primeira Constituição republicana, não conota no sistema brasileiro a ratificação do tratado, que é ato
próprio do Chefe do Executivo, responsável pela dinâmica das relações internacionais, a quem cabe
decidir tanto sobre a conveniência de iniciar as negociações, como a de ratificar o ato internacional já
concluído; significa, tão somente, que está o Parlamento autorizado a (1) aceitar o tratado assinado
pelo Executivo e (2) a rejeitá-lo, se assim entender conveniente, não sendo outro o significado da
expressão referendo, como qualquer dicionário pode bem elucidar. Por conseguinte, incumbe ao
Parlamento aprovar ounão os tratados submetidos à sua apreciação, e ao Chefe do Executivo
(discricionariamente) ratificá-los, se aprovados pelo Congresso.

A expressão definitivamente empregada pela Constituição deve ser interpretada segundo a teoria
do efeito útil, pela qual as regras jurídicas obscuras ou ambíguas devem ser sempre interpretadas de
modo a que produzam o maior sentido e eficácia possíveis relativamente ao seu objetivo. Assim,
sabendo-se que é o Presidente da República quem verdadeiramente resolve definitivamente sobre um
tratado, uma vez aprovado o acordo pelo Congresso, é de se perguntar: qual o efeito útil que se pode
extrair da expressão, então? Não resta outra saída senão atribuir utilidade à expressão
"definitivamente" em caso de rejeição do tratado pelo Parlamento. Assim, deve-se entender que o
Congresso Nacional só resolve definitivamente sobre um tratado quando rejeita o acordo, ficando o
Executivo, nesse caso, impedido de ratificá-lo.539 Em caso de aprovação, quem resolve de modo
definitivo é o Chefe do Executivo, ao ratificar ou não o tratado. Em caso de não ratificação, aliás,
exerce o Presidente da República um direito inerente e próprio à soberania do Estado, que não
configura ou acarreta nenhum tipo de ilícito ou sanção internacional, o que bem demonstra a
definitividade de sua decisão político-discricionária. Por esse motivo é que a expressão resolver
definitivamente, a qual, de resto, vem se mantendo até hoje nas Constituições brasileiras, tem sido
considerada das mais impróprias dentre as que respeitam à matéria. Cachapuz de Medeiros, por
exemplo, julgou-a como "a mais inadequada, posto que a decisão efetivamente definitiva incumbe ao
Presidente da República, que pode ou não ratificar os tratados internacionais, depois destes terem
sido aprovados pelo Congresso".540 A manifestação do Congresso Nacional, assim, seguindo -se a regra
do efeito útil, só ganha foros de definitividade quando desaprova o texto do tratado anteriormente
assinado, quando então o Presidente da República estará impedido de levar a cabo a ratificação.541
Mas, se o Congresso aprovou o tratado submetido à sua apreciação, a última palavra é do Chefe do
Executivo, que tem a discricionariedade de ratificá-lo ou não, segundo o que julgar mais conveniente
e oportuno. Tais critérios da conveniência e oportunidade - clássicos no Direito Administrativo - é que
devem pautar a conduta e atuação do Executivo no que diz respeito à conclusão definitiva
(ratificação) de um tratado já aprovado pelo Parlamento, principalmente naqueles casos em que a
aprovação parlamentar só veio ocorrer depois de vários anos da assinatura do acordo, não
importando o porquê dos motivos dessa delonga.

Por isso, é bom que se esclareça, em definitivo, que o Congresso Nacional nãoratifica nenhum tipo
de ato internacional, sem embargo de seu referendo representar a vontade de todo o povo da Nação,
consagrando a realização plena do ideal democrático. E não ratifica porque não tem o Congresso voz
exterior, tampouco o poder de se relacionar internacionalmente com outros Estados. Em verdade, por
meio de decreto legislativo o nosso Parlamento Federal autoriza a ratificação do acordo, que é ato
próprio (discricionário) do Chefe do Poder Executivo.542 O decreto legislativo, pois, quando aprova um
tratado internacional, não "cria" o direito, não inova a ordem jurídica. O tratado internacional
continua sendo tratado, não se "transformando", ipsofacto, em Direito interno mediante a intervenção
do Congresso. O Parlamento, nessa esteira, apenas aprova ou não o texto convencional, de forma que
a aprovação dada pelo Poder Legislativo, em relação ao tratado, não o torna obrigatório, pois o
Presidente da República, após isso, pode ou não, a depender da sua vontade, ratificá-lo.

Grande parte da doutrina nacional parece ainda não ter compreendido bem o assunto. Muitos



autores ainda insistem no equívoco de dizer que o Congresso Nacional ratifica tratados.543 Mister é
deixar claro que aprovação congressual é uma coisa, e ratificação pelo Presidente da República é
outra bem diferente. O Congresso Nacional - repita-se - não ratifica tratados. Quem os ratifica é o
Chefe do Poder Executivo, é dizer, o Presidente da República. Sem este ato presidencial não existe
tratado válido a obrigar a Nação, tanto internacionalmente como internamente.

Não se deve entender, entretanto, que a ratificação expressa tão somente um vínculo formal entre
os Estados, pois ratificação não é o mesmo que assinatura. Se esta última é apenas uma expressão
formal da vontade do Estado em aderir ao pactuado, aquela (a ratificação) já é a sua manifestação
definitiva, obrigando o Estado no âmbito internacional. Como já estudado, a ratificação em Direito
Internacional Público, ao contrário do Direito Civil, não tem efeitos retroativos, valendo sempre ex
nunc. E assim sendo, é claro que a partir dela o tratado já começa a vigorar entre as parte se já está em
vigor no plano internacional. A promulgação (e publicação) interna do tratado é problema de cada
país, com o qual o Direito Internacional não se preocupa.

Por fim, resta a análise da parte final do inc. I do art. 49 da Constituição de 1988. Sem embargo de
alguns constitucionalistas - como José Afonso da Silva - não verem "dificuldade alguma na
compreensão do texto em análise",544 pensamos que o art. 49, inc. I, in fine, da Constituição, é um dos
dispositivos mais trabalhosos de ser compreendidos dentro da sistemática de aprovação e conclusão
de tratados no Brasil, como passaremos a expor agora.

A Constituição, na parte final do art. 49, inc. I, complementa que os tratados, acordos ou atos
internacionais, devem acarretar "encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional" para
serem levados a referendo no Congresso Nacional. Tal redação, como se nota, não foi das mais felizes,
e da sua falta de clareza nascem problemas jurídicos dos mais relevantes, como a potencial permissão
para que outrosatos jurídicos internacionais escapem ao controle parlamentar. Frise-se,
primeiramente, que as expressões "encargos", "compromissos gravosos" e "patrimônio nacional",
utilizadas pelo inciso em comento, pertencem à classe dos chamados conceitos jurídicos
indeterminados, de difícil interpretação no caso concreto e que podem ser modificados à luz do
momento político e das circunstâncias pelas quais passa o Estado. São, pois, expressões mutáveis que
não alcançam um grau razoável de segurança e estabilidade necessárias ao bom funcionamento dos
negócios exteriores do Estado.

Frise-se que se está a tratar aqui dos atos internacionais strictosensu (ou seja, dos tratados de
procedimento longo) e não dos acordos emforma simplificada, os quais podem dispensar
(excepcionalmente, nas hipóteses já estudadas) aprovação parlamentar, decorrente da formação
daquele costume extra legem ao qual já se referiu. Aqui se trata de estudar a necessidade de todos os
tratados stricto sensu serem aprovados pelo Poder Legislativo para que possam ter validade no Brasil.

À primeira vista, a disposição final do art. 49, inc. I, da Carta de 1988, leva à falsa impressão de que
nem todos os tratados internacionais (stricto sensu) celebrados pelo Executivo estão sujeitos ao crivo
da aprovação parlamentar, mas tão somente os que acarretem "encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional". E a dificuldade aumenta quando se sabe que a própria Carta, em outro
dispositivo, diz competir ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos (todos) ao referendo do Congresso Nacional (art. 84, inc. VIII). Assim, qual
seria a interpretação correta desses dois preceitos? Estariam aqueles tratados que não acarretem tais
compromissos ou encargos gravosos ao patrimônio nacional isentos de aprovação parlamentar?

Não é essa a melhor exegese. A antinomia entre os arts. 49, inc. I e 84, inc. VIII da Carta de 1988, é
apenas aparente. O art. 84, inc. VIII, como já se disse, impõe que todos os tratados, convenções e atos
internacionais celebrados pelo Chefe do Executivo, sejam submetidos ao referendo do Congresso
Nacional. E, com base nesse dispositivo, deve-se interpretar extensivamente o art. 49, inc. I, da
Constituição, tendo em vista ter o legislador constituinte - segundo Cachapuz de Medeiros - dito menos
do que pretendia: lex minus dixit quam voluit.545 Segundo esse entendimento, o desejo da Assembleia
Constituinte, evidentemente, foi o de submeter todos os tratados, acordos ou atos internacionais ao
referendo do Poder Legislativo, e não somente aqueles que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional. Prevalece, pois, a disposição do art. 84, inc. VIII, da Constituição,
mais adequada à tradição nacional, que submete todos os tratados assinados em nome da Nação ao
referendo do Congresso Nacional.546



A essa conclusão exposta acima se chega analisando a finalidade da conjugação das regras dos arts.
49, inc. I e 84, inc. VIII, da Constituição, fazendo-se uma interpretação sistemática e teleológica do
sistema constitucional de celebração de tratados. Mas a essa mesma conclusão se poderia chegar com
uma interpretação literal detida da regra do art. 49, inc. I da Carta de 1988. Atentando-se bem para a
redação do dispositivo, percebe-se que o mesmo diz competir ao Congresso Nacional, com
exclusividade, "resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atosinternacionais que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional". Não são, pois, os tratados ou acordos
internacionais que devem acarretar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional,
para que sejam, só assim, submetidos ao referendo do Poder Legislativo. Os "encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional", de que faz referência a Constituição, têm como
destinatários os atos internacionais, não os tratados e acordos referidos pelo texto constitucional.
Sugere-o, desde logo, a falta pontuação: depois da expressão atosinternacionais a Constituição não
coloca nenhuma pontuação divisora, ou seja, nenhuma vírgula, com o que se ligaria a frase derradeira
("encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional") aos tratados e acordos internacionais
referidos pelo texto. E se assim o fez, é porque a sua vontade foi a de submeter todos os tratados e
acordos internacionais, e também os atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional, ao referendo do Parlamento Federal. A expressão genérica "atos
internacionais", acrescentada aos tratados e acordos, primeiramente, pelo texto da Constituição de
1967, e mantida pelas Cartas posteriores, é dirigida a todos aqueles instrumentos que, por qualquer
razão, não receberam a denominação própria de tratados. A Constituição a emprega, portanto, como
verdadeiro sinônimo de acordo internacional, não tendo sido jamais suscitada a hipótese de que tal
acréscimo representaria a obrigatoriedade da submissão ao Congresso de quaisquer atos que não
fossem verdadeiros tratados.547 Mas, se depois da expressão "atos internacionais" e antes da frase
derradeira referente aos "encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional", o legislador
constituinte tivesse aposto uma vírgula, a situação seria diversa. Nessa hipótese, os "encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional" ligar-se-iam, tanto aos tratados, como aos acordos ou
atos internacionais. Mas a Constituição - no que andou bem - não quis assim, tendo preferido
submeter todos os tratados e acordos internacionais, bemcomo os atos internacionais que acarretem
os tais encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, ao referendo do Poder
Legislativo.

A conclusão que se chega é que o art. 49, inc. I, in fine, da Carta de 1988, distingue três institutos: a)
os tratados internacionais, quaisquer que sejam; b) os acordos internacionais, quaisquer que sejam (aí
inclusos os acordos em forma simplificada); e c) os atos internacionais capazes de acarretar encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E, para a Constituição, todos eles demandam
aprovação congressual.

5. Procedimento interno nas casas do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, para a
apreciação da viabilidade de se aderir aos tratados assinados pelo Executivo, segue algumas etapas
internas que merecem análise.548

No Legislativo, em primeiro lugar, ocorrerá a recepção da mensagem do Presidente da República,
acompanhada da Exposição de Motivos (EM) do Ministro das Relações Exteriores, a ele endereçada,
juntamente com o texto de inteiro teor do tratado submetido à apreciação. Referida mensagem,
capeada por aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil, é enviada ao Primeiro Secretário da Câmara
dos Deputados, nesta Casa se iniciando a sua tramitação, pois por expressa determinação
constitucional "a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República (...)
terão início na Câmara dos Deputados" (art. 64).549

A matéria é discutida e votada separadamente, a começar, como se disse, pela Câmara dos
Deputados. A aprovação, tanto na Câmara como no Senado, deve dar-se mediante decisão da maioria
(simples, relativa) dos membros presentes nas duas Casas, presente a maioria absoluta de seus
membros, segundo a regra do art. 47 da Constituição. Somente considerar-se-á aprovada pelo
Congresso com a deliberação positiva das duas Casas, de forma que uma "eventual desaprovação no
âmbito da Câmara dos Deputados põe termo ao processo, não havendo por que levar a questão ao
Senado em tais circunstâncias".550

Em Plenário ser-lhe-á dada a leitura, de modo que, em obediência ao princípio da publicidade,
tomem dela os Deputados conhecimento. Forma-se, então, um processo (que recebe a designação de



"Mensagem"), com número próprio, e que, por força do art. 32, inc. XV, alínea c, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, será remetido à Comissão de Relações Exteriores. Essa Comissão, após o
exame do texto do tratado por um relator designado dentre seus integrantes, aprecia o relatório
dando um parecer. Deve esse parecer apresentar um projeto de decreto legislativo, que será, ainda,
submetido ao crivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (art. 32, inc. IV, do Regimento
Interno), à qual compete examinar os "aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica
legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas
comissões". Aprovado o projeto pelas Comissões, será ele submetido à votação em Plenário. Aprovado
o projeto, em turno único, terá ele sua redação final apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça (art. 32, inc. IV, alínea q). Aprovada a redação final, passa o projeto, nos termos do art. 65 da
Constituição,551 à apreciação do Senado Federal. Após lido e publicado o projeto, será ele despachado
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é, de acordo com o que dispõe o Regimento
Interno do Senado Federal, a Comissão competente para examinar as "proposições referentes aos atos
e relações internacionais" (art. 103, inc. I) e aos "assuntos referentes à Organização das Nações Unidas
e entidades internacionais de qualquer natureza" (art. 103, inc. VI).552

Questão interessante - e que merece melhor reflexão - diz respeito à possibilidade de o projeto ser
aprovado em caráter terminativo pelas Comissões temáticas tanto da Câmara dos Deputados quanto
do Senado Federal. De fato, possibilita a Constituição de 1988 às Comissões da Câmara e do Senado,
em razão da matéria de sua competência, "discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do
regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa"
(art. 58, § 2º, inc. I). Os tratados internacionais, por sua vez, têm sua aprovação no Parlamento
materializada por meio de decreto legislativo, e não de lei. Caberia, mesmo assim, a indagação se não
estaria a Constituição a referir-se à lei em sentido amplo, caso em que também a aprovação dos
decretos legislativos referendatórios de tratados poderia restar dispensada da apreciação do Plenário.
Nesse sentido, assim se posiciona Márcio Garcia: "A nosso sentir, todavia, estamos diante de hipótese
que permite interpretação ampla, ressalvadas as emendas à Constituição. Do contrário, o legislador
constituinte teria excluído do poder terminativo das Comissões do Congresso os decretos legislativos.
Em sentido lato, a expressão englobaria também projetos de decreto legislativo. Com isso, não haveria
afronta ao texto constitucional dispor o regimento sobre dispensa de apreciação pelo Plenário de
tratados e acordos internacionais. (...) Assim, a palavra 'lei' no dispositivo constitucional em comento
contempla, a nosso ver, todas as manifestações legislativas com exceção da emenda à Constituição".553
Frise-se que segundo esse entendimento (e também do autor citado) não ficam excluídas de
apreciação pelo Plenário as emendas constitucionais; assim, os tratados de direitos humanos
internalizados nos termos do art. 5º, § 3º, da Carta de 1988, não poderão jamais ser aprovados em
caráter terminativo pelas Comissões do Congresso, devendo sua deliberação ir sempre a Plenário. Por
derradeiro, convém destacar que a dispensa do Plenário nos projetos de decretos legislativos que
referendam tratados não tem sido utilizada no Brasil.

Em cada uma das Casas do Congresso é possível a apresentação de emendas aos projetos
submetidos à apreciação. Essas emendas, frise-se, dizem respeito estritamente ao projeto de decreto
legislativo, jamais ao texto dos tratados submetidos à apreciação, insuscetíveis de qualquer mudança.
Entende-se, entretanto, que simples correções de forma, como algum ajuste redacional no texto, que
não atinge o conteúdo do projeto, dispensa o retorno à Câmara para o reexame. Somente em se
tratando de mudança de mérito é que o reexame fica obrigatório (CF, art. 65, parágrafo único).

Estando concluído, no Senado, o exame na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o
projeto (quando aprovado sem caráter terminativo) já se encontra pronto para ser incluído na ordem
do dia de votação em Plenário. A aprovação em Plenário dá-se em turno único e sem emendas,
quando então o texto do projeto de decreto legislativo (cuja redação final fica dispensada) é dado
como definitivamente aprovado. À sua aprovação segue-se a promulgação, cuja prerrogativa é do
Presidente do Senado Federal, que é o Presidente do Congresso Nacional, conforme estabelece o art.
57, § 5º, da Constituição.554 Promulgado o decreto, será o mesmo numerado (pela Secretaria Geral da
Mesa do Senado) e publicado no Diário do Congresso Nacional e no Diário Oficial da União. Entretanto,
anexo ao decreto legislativo, vem sendo publicado nesses dois veículos de imprensa oficial o texto do
tratado internacional aprovado, o que tem ocasionado sérias confusões por parte dos que
desconhecem a processualística dos atos internacionais, por acabarem entendendo que é esse decreto
que põe o tratado em vigor no país. Assim, o correto é que o texto do tratado ainda não ratificado seja
publicado somente no Diário do Congresso Nacional, deixando para publicar-se no Diário Oficial da



União apenas aqueles atos internacionais cuja vigência imediata ou futura seja inquestionável, a fim
de se evitar confusões dessa índole.555

6. Prática brasileira para a entrada em vigor dos tratados. Promulgado e publicado o decreto
legislativo pelo Presidente do Senado Federal, está o Presidente da República autorizado a ratificar o
tratado internacional em causa. Iniciam-se, então, a partir desse momento, os procedimentos cabíveis
para a entrada em vigor, no ordenamento jurídico pátrio, dos tratados internacionais sujeitos à
ratificação.

A entrada em vigor dos atosbilaterais pode dar-se tanto pela trocadeinformações quanto pela troca
de cartas de ratificação. Quando a entrada em vigor é feita pela primeira modalidade (troca de
informações), pode-se passar, de imediato, nota à Embaixada da outra parte acreditada junto ao
governo brasileiro. Não existindo em território nacional Embaixada da outra parte, a nota é passada
pela Embaixada do Brasil acreditada junto à outra parte. Em último caso, a notificação é passada pela
Missão brasileira junto à ONU à Missão da outra parte contratante. Caso a entrada em vigor se dê por
troca de instrumentos de ratificação, aguarda-se a conclusão dos trâmites internos de aprovação por
ambas as partes, para somente então realizar-se a cerimônia da troca dos respectivos instrumentos.
Uma ata (ou protocolo) consignando a troca dos instrumentos é lavrada em dois exemplares, nos
idiomas respectivos de ambos os contratantes ou num terceiro (geralmente o francês) e assinada pelos
plenipotenciários especialmente designados para a troca.556

A entrada em vigor dos atos multilaterais, por sua vez, exige um procedimento um pouco mais
complexo. Nesse caso, publicado o decreto legislativo, para que o ato multilateral entre em vigor é
necessário seja ele ratificado. Ou seja, após a assinatura do tratado e posterior aprovação pelo
Congresso Nacional, deve ser depositado o instrumento de ratificação da parte brasileira junto ao
governo ou organismo internacional responsável pelas funções de depositário.557 A Convenção de
Viena de 1969 estabelece que a designação do depositário de um tratado pode ser feita pelos Estados
negociadores no próprio tratado ou de alguma outra forma, podendo ser um ou mais Estados
(normalmente aquele onde foi assinado o tratado), uma organização internacional ou o principal
funcionário administrativo dessa organização (art. 76, § 1º). E a Convenção também deixa claro que as
funções do depositário têm caráterinternacional e que o depositário é obrigado a agir imparcialmente
no seu desempenho (art. 76, § 2º). No caso dos tratados concluídos sob os auspícios das organizações
internacionais, o depositário será a própria organização.

Ao depositário de tratados, segundo a Convenção de Viena, são impostas as seguintes obrigações:
a) guardar o texto original do tratado e quaisquer plenos poderes que lhe tenham sido entregues; b)
preparar cópias autenticadas do texto original e quaisquer textos do tratado em outros idiomas que
possam ser exigidos pelo tratado e remetê-los às partes e aos Estados que tenham direito a ser partes
no tratado; c) receber quaisquer assinaturas ao tratado, receber e guardar quaisquer instrumentos,
notificações e comunicações pertinentes ao mesmo; d) examinar se a assinatura ou qualquer
instrumento, notificação ou comunicação relativa ao tratado, está em boa e devida forma e, se
necessário, chamar a atenção do Estado em causa sobre a questão; e) informar as partes e os Estados
que tenham direito a ser partes no tratado de quaisquer atos, notificações ou comunicações relativos
ao tratado; f) informar os Estados que tenham direito a ser partes no tratado sobre quando tiver sido
recebido ou depositado o número de assinaturas ou de instrumentos de ratificação, de aceitação, de
aprovação ou de adesão exigidos para a entrada em vigor do tratado; g) registrar o tratado junto ao
Secretariado das Nações Unidas; e h) exercer as funções previstas em outras disposições da
Convenção. Se surgir uma divergência entre um Estado e o depositário a respeito do exercício das
funções deste último, o depositário levará a questão ao conhecimento dos Estados signatários e dos
Estados contratantes ou, se for o caso, do órgão competente da organização internacional em causa
(art. 77, §§ 1º e 2º).558

Em suma, não é propriamente a ratificação que dá efeito ao tratado, mas sim a troca (tratados
bilaterais) ou o depósito (tratados multilaterais) da carta ou dos instrumentos de ratificação no lugar
(v.g., o Estado) indicado pelo próprio tratado ou no organismo internacional respectivo. Às vezes, o
depósito sequer é suficiente, quando o tratado prevê certo número de depósitos (ou até mesmo o
depósito de todas as partes) para entrar em vigor na órbita internacional.559

Depositado o instrumento de ratificação junto ao organismo ou governo responsável pelas funções



de depositário, a prática brasileira, seguindo a tradição lusitana, tem exigido deva o Presidente da
República - a quem a Constituição dá competência privativa para celebrar tratados, convenções e atos
internacionais (art. 84, inc. VIII) - expedir um decreto de execução, promulgando e publicando no
DiárioOficial da União o conteúdo do tratado. Não há regra na Constituição de 1988, entretanto, que
estabeleça esse procedimento, sendo produto de uma praxe nascida com o primeiro tratado concluído
pelo Império brasileiro. Com efeito, o Tratado do Reconhecimento da Independência e do Império,
assinado com Portugal aos 29 de agosto de 1825, foi internamente promulgado, depois de trocados os
instrumentos de ratificação, por um decreto de 10 de abril de 1826.

No sistema brasileiro, a promulgação executiva (que é apenas praxe entre nós) e a publicação
compõem a fase integratória da eficácia da lei, vez que atestam a sua adoção pelo Poder Legislativo,
certificam a existência de seu texto, e afirmam, finalmente, seu valor imperativo e executório na
ordem interna.560 No Brasil, promulgam-se executivamente (por decreto presidencial) todos os
tratados aprovados pelo Congresso Nacional, valendo como ato atestatório da existência do tratado.
Publicam-se apenas, no Diário Oficial da União, os atos internacionais que prescindiram do referendo
parlamentar e da ratificação do Presidente da República, a exemplo dos "acordos executivos", cuja
publicação no Diário Oficial é autorizada pelo Ministro das Relações Exteriores e efetivada pela
Divisão de Atos Internacionais do Itamaraty.561

O STF tem entendido ser a promulgação do tratado necessária à sua aplicabilidade interna. Nesse
sentido foi que o STF recusou o cumprimento de cartarogatória expedida pela República Argentina,
na qual se pretendia que o Brasil concedesse o exequatur à sentença proferida em medida cautelar,
sob a alegação de que a Convenção sobre Cumprimento de Medidas Cautelares, celebrada pelo Brasil
com os demais países do Mercosul, embora tenha sido ratificada, não estava ainda em vigor no Brasil
por faltar-lhe a promulgação executiva.562 Porém, o que fica marcado dessa decisão é o pouco caso
que fez o STF com os outros signatários da referida Convenção, uma vez que, ratificado um acordo
internacional, todos os demais Estados-partes que também o ratificaram passam a acreditar, com
convicção, desde tal momento, que já podem se valer das disposições dele constantes, caso delas
necessitem. Mas o Ministro-Presidente do STF preferiu deixar de dar cumprimento interno à referida
Convenção, invocando a tese - que saiu ao final vencedora - de que todo compromisso internacional,
para que tenha vigência internamente, deve ser promulgado pelo Chefe do Poder Executivo, pela via
do decreto de execução.563 Basta saber em qual dos dispositivos da Constituição está disciplinado que,
para haver aplicabilidade interna dos tratados internacionais ratificados, deve existir a promulgação
executiva...

O pretenso dispositivo não é encontrado, simplesmente porque não existe. Nenhuma Constituição
brasileira jamais trouxe dispositivo expresso e taxativo determinando esse procedimento de
promulgação interna de tratados. Nunca houve regra expressa, na história do constitucionalismo
brasileiro, a determinar que os tratados internacionais ratificados pelo Presidente da República
devessem ser promulgados internamente, via decreto executivo, para que somente assim pudessem
ter vigência e aplicabilidade internas.564 O Direito Internacional só necessita ser transformado em
Direito interno quando o texto constitucional do país assim estabelece. Se a Constituição silencia a
respeito, os tribunais nacionais estão aptos a aplicar, imediatamente, os tratados celebrados, se eles
forem autoaplicáveis, a partir da ratificação. Nesse caso, seria supérflua a promulgação, em virtude
da inexistência de mandamento constitucional regulador da matéria.565 Ademais, não é correto dizer
que a falta de promulgação executiva viola o princípio da publicidade, pois uma vez ratificado o
tratado deve o mesmo considerar-se público desde a data em que o Congresso Nacional o referendou,
por meio de decreto legislativo, este sim previsto no rol das espécies normativas do art. 59 da
Constituição. Nem se diga, ademais, que a publicação de qualquer norma é de competência exclusiva
do Presidente da República. Como lembra José Carlos de Magalhães, tal "prerrogativa foi também
conferida ao Presidente do Congresso, como se verifica, por exemplo, no procedimento de rejeição a
veto a projeto de lei, quando o Presidente não a sanciona no prazo estabelecido pela Constituição.
Nesse caso, volta o projeto aprovado ao legislativo, cabendo ao Presidente do Congresso emitir
Decreto Legislativo, pondo a lei em vigor no país [CF, art. 66, § 7º: 'Se a lei não for promulgada dentro
de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente do Senado
a promulgará e, se este não fizer em igual prazo, caberá ao Vice Presidente do Senado fazê-lo']. (...)
Assim, não é verdade que a publicidade da norma legal compete exclusivamente ao Presidente da
República, pois, em certas hipóteses, tal competência é também atribuída ao Presidente ou ao Vice-
Presidente do Senado".566



Entendemos que os juízes e tribunais, tendo conhecimento do tratado járatificado e já em vigor no
plano internacional, podem, desde logo, aplicar o tratado no caso concreto, ainda que tal instrumento
não tenha sido promulgado internamente; se o foi, melhor, mas caso ainda não tenha sido e o juiz, por
qualquer meio, já tiver conhecimento da vigência internacional do ato e da entrada em vigor no Brasil,
poderá, desde já, aplicá-lo, independentemente dessa última formalidade, que serve mais para o
público em geral (para cujo conhecimento do acervo normativo pátrio a publicação é demandada) que
para o Poder Judiciário, que é longa manus do Estado e tem mais acesso àquilo que a República
firmou com outros Estados no plano internacional. Não encontra suporte constitucional, assim,
pretender que depois de assinado, aprovado pelo Parlamento e ratificado pelo Chefe do Executivo,
deva o tratado internacional passar, ainda mais uma vez, por procedimento específico de Direito
interno que o "materialize" e lhe dê "aplicabilidade" doméstica.567 A prática brasileira sobre tratados,
porém, tem seguido orientação diversa, no sentido de exigir a promulgação executiva dos tratados.568

Para alguns autores, como Rezek, o decreto de promulgação é produto da praxe, tão antiga quanto
a independência e os primeiros exercícios convencionais do Império; cuida-se de um decreto, tão
somente porque os atos do chefe de Estado costumam ter esse nome, e por mais nenhum outro
motivo.569 Outros entendem, entretanto, que a promulgação de tratados internacionais decorre do
comando constitucional do art. 84, que diz competir privativamente ao Presidente da República
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua
fiel execução (inc. IV), emprestando-se ao vocábulo lei sentido mais amplo, de forma a entendê-lo
como fonte positiva do direito. Para essa corrente, a promulgação de tratados não é, ao contrário do
que se pensa, apenas prática que se estabeleceu, mas uma exigência constitucional implícita. É a
posição de Mirtô Fraga, para quem as Constituições brasileiras, quando se referem à promulgação de
lei, fazem-no dando ao vocábulo sentido amplo, que, em alguns casos, não se completa com a sanção
presidencial. Cita a autora o art. 59, § 6º, da Carta revogada, onde se estabelecia que "nos casos do
artigo 44, após a aprovação final, a lei será promulgada pelo Presidente do Senado Federal",
concluindo que, referindo-se o art. 44 à matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional e
não comportando sanção ou veto, é porque, em consequência, não se trata de lei em sentido estrito.570
A regra correspondente, na Constituição de 1988, é a do já citado art. 66, § 7º: "Se a lei não for
promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o
Presidente do Senado a promulgará, e, se este não fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do
Senado fazê-lo".

Data maxima venia, não entendemos dessa forma. Para nós, a vigência de um tratado no plano
interno prescinde do decreto presidencial de promulgação. Ora, a Constituição de 1988 diz competir
privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, não se
referindo aos tratados celebrados pelo Brasil. E se a Carta silenciou a respeito, é porque achou
desnecessária a promulgação interna do compromisso internacional que, tecnicamente, já começou a
vigorar no País - desde que já em vigor no plano internacional - a partir da troca ou depósito de seus
instrumentos de ratificação (se outra data não tiver sido prevista pelo tratado). Seria um contrassenso
admitir que um Estado seja obrigado a executar um tratado no plano internacional, desde a sua
ratificação, e que esse mesmo tratado não possa ser aplicado internamente por faltar-lhe a
promulgação executiva. Frise-se que o próprio governo brasileiro tem entendido dessa forma,
quando, nos considerandos que têm precedido os decretos de promulgação de tratados, já faz constar
a data em que o instrumento internacional entrou em vigência no Brasil, entendendo-se como tal a
data da troca ou do depósito dos instrumentos de ratificação. O governo brasileiro, assim fazendo,
está admitindo que também entende que os tratados por ele promulgados passam a vigorar no Brasil
antes da expedição do decreto de promulgação, sendo este último mera formalidade interna,
inexpressiva à luz do Direito Internacional contemporâneo. Vejam-se, a esse propósito, os seguintes
exemplos:

a) Decreto nº 2.095, de 17 de dezembro de 1996, que promulgou o Protocolo de Buenos Aires sobre
Jurisdição Internacional em Matéria Contratual, concluído em Buenos Aires, aos 05 de agosto de 1994:

"Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de Ratificação do instrumento em
epígrafe em 7 de maio de 1996, passando o mesmo a vigorar para oBrasil em 6 de junho de 1996, na
forma de seu artigo 16" (DOU, de 28.12.96, p. 27.299).

b) Decreto nº 1.925, de 10 de junho de 1996, que promulgou a Convenção Interamericana sobre



Prova e Informação acerca do Direito Estrangeiro, concluída em Montevidéu, Uruguai, aos 08 de maio
de 1979:

"Considerando que o Governo brasileiro depositou a carta de ratificação do instrumento
multilateral em epígrafe, em 27 de novembro de 1995, passando omesmo a vigorar, para o Brasil, em
26 de dezembro de 1995, na forma de seu artigo 15" (DOU, de 11.06.96, p. 10.235).

c) Decreto nº 1.899, de 09 de maio de 1996, que promulgou a Convenção Interamericana sobre
Cartas Rogatórias, de 30 de janeiro de 1975:

"Considerando que a convenção ora promulgada foi oportunamente submetida ao Congresso
Nacional, que a aprovou por meio do Decreto legislativo nº 61, de 19 de abril de 1995;

Considerando que a Convenção em tela entrou em vigor internacional em 16 de janeiro de 1976;

Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de Ratificação do instrumento
multilateral em epígrafe, em 27 de novembro de 1995, passando omesmoa vigorar, para o Brasil, em 27
de dezembro de 1995, na forma de seu artigo 22" (DOU, de 10.05.96, p. 8.007).571

Isso tudo somado demonstra que até mesmo o governo brasileiro considera que o tratado
internacional entra em vigor antes da sua promulgação, exatamente na data da troca ou do depósito
dos instrumentos de ratificação.

Não se diga, ademais, que seria difícil saber quando o tratado torna-se vigente no plano
internacional, sob o argumento de que apenas o depositário do texto possui condições de aferir se o
quorum mínimo de países ratificantes ou aderentes foi atingido, ou, ainda, se a vacatio estipulada no
tratado já transcorreu. Nos dias de hoje, notadamente em face da rapidez dos meios de comunicação,
não se conhece fato internacional dessa natureza que não seja revelado ao público quase que
instantaneamente.

Em suma, e abstraindo-se as várias críticas à sua desnecessidade, nada mais é o decreto de
execução do que "o ato jurídico, de natureza interna, pelo qual o governo de um Estado afirma ou
atesta a existência de um tratado por ele celebrado e o preenchimento das formalidades exigidas para
sua conclusão, e, além disto, ordena sua execução dentro dos limites aos quais se estende a
competência estatal".572 Ou seja, a edição do decreto de execução tem a finalidade de atestar e dar
ciência a todos que o ato internacional já existe e que foram cumpridas as formalidades
constitucionais exigidas para a sua celebração.573 Indica, ainda, que o compromisso internacional já é
juridicamente exigível, obrigando a todos sua observância. A partir daí, passam os tratados a integrar
o produto normativo doméstico do Estado e a ter aplicabilidade interna. Essa aplicabilidade, porém,
só terá lugar se o compromisso firmado já estiver em vigor no plano internacional. Essa última
observação reveste-se de notória importância jurídica, tendo em vista que o tratado poderá jamais
obrigar a Nação em relação ao seu cumprimento, e isso pelo fato de faltar-lhe vigência no âmbito
internacional. Um tratado internacional que faz depender sua vigência externa de certa condição,
como um número mínimo de ratificações,574 poderá nunca entrar em vigor e, por conseguinte, não
gerar nenhum efeito interno em relação aos Estados que o ratificaram, ainda que promulgados e
publicados internamente, com ordem de fiel cumprimento.

A promulgação não integra o processo legislativo. Ao contrário: o que se promulga já é norma
jurídica, tal como induz a redação do art. 66, § 7º, da Constituição de 1988, onde se lê: "Se a lei não for
promulgada (...)". Daí se ver nitidamente que a promulgação recai não sobre o projeto, mas sobre a
própria norma já pronta e acabada.575 Nada de diferente ocorre com a promulgação de tratados, os
quais também já existem antes dela, sendo assim incorreto afirmar que o tratado promulgado se
transforma em norma de Direito interno e deixa de ser norma de Direito Internacional. O que
acontece - explica Mirtô Fraga - é o seguinte: "assinado o tratado, aprovado pelo legislativo, ratificado
pelo Executivo, ele passa, conforme o que se estabeleceu no seu próprio texto, a vigorar na órbita
internacional. Os indivíduos, porém, para acatá-lo e os Tribunais para aplicá-lo precisam ter
conhecimento de que ele existe. Pela promulgação, o Chefe do Poder Executivo apenas declara, atesta,
solenemente, que foram cumpridas as formalidades exigidas para que o ato normativo se
completasse".576 O decreto executivo de promulgação, assinado pelo Presidente da República, é
referendado pelo Ministro das Relações Exteriores e acompanhado de cópia do texto integral do



tratado.

Porém, para que a norma jurídica se considere efetivamente promulgada é indispensável a
publicação do ato promulgatório em veículo oficial, dando conhecimento à população em geral da
existência do tratado.577 De sorte que, como só é obrigatória a norma que se conhece (e a publicação
faz presumir esse conhecimento), o tratado ratificado somente será eficaz no âmbito do Direito
interno a partir da inserção da norma promulgada no Diário Oficial da União, contendo em apenso o
texto do tratado.578 Ora, se o ato de promulgação tem por conteúdo uma presunção de que o tratado
concluído é válido, executório e potencialmente obrigatório, por ter sido regularmente concluído em
obediência ao processo específico instituído na Constituição, e se é por meio dele que o Poder
Executivo faz saber a todos que a norma internacional já existe enquanto ato capaz de vincular os
seus destinatários, seria de todo inútil não levá-lo ao conhecimento daqueles aos quais o ato se dirige,
o que somente a publicação tem o condão de fazer.579 Mas frise-se que o que se publica não é o tratado
propriamente, mas o seu ato promulgatório, que leva o texto do tratado em apenso.580

  Assim como a promulgação, no que tange à publicação também não há dispositivo doméstico
expresso. Contudo, existe regramento internacional a respeito. A Convenção de Havana sobre
Tratados (1928), ainda em vigor no Brasil, estabelece no seu art. 4º que os tratados "serão publicados
imediatamente depois da troca das ratificações", mas acrescenta que "a omissão no cumprimento
desta obrigação internacional, não prejudicará a vigência dos tratados, nem a exigibilidade das
obrigações nele contidas".

A tradição jurídica brasileira não tem concebido norma alguma (seja interna, seja internacional - e,
nesse último caso, se está a referir aos tratados que demandam aprovação congressual) sem
publicação oficial, seja ela proveniente de tratados ou de produção doméstica.581 Vige, de resto, o
princípio da publicidade também aqui, quando estão em jogo normas convencionais ratificadas pelo
Estado.

Enfim, a partir da publicação passam os tratados a integrar o acervo normativo nacional,
"habilitando-se ao cumprimento por particulares e governantes, e à garantia de vigência pelo
Judiciário".582 Ou seja, com a publicação do ato promulgatório busca-se transmitir o conteúdo do
tratado a todos aqueles a quem se destina, fixando ainda o seu início de vigência. Quando silentes a
esse último propósito, fazem operar o comando do art. 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro - LINDB, que dá quarenta e cinco dias de prazo para o início dessa vigência. Essa última
regra aplica-se não só às leis, mas também a todos os atos internacionais que contiverem normas
destinadas aos particulares, quando outra data para sua entrada em vigor não vier disciplinada em
seu texto. Fica dispensada a vacatio para aqueles atos administrativos que interessam tão somente à
Administração em seus assuntos eminentemente internos (que não atingem diretamente os
particulares).

Como já afirmou Charles Rousseau, numa lição de apurada clareza, os tratados "são obrigatórios
em virtude da ratificação, executáveis em virtude da promulgação e aplicáveis em decorrência da
publicação".583 Mas esclareça-se que todas essas providências não têm o condão de transformar o
Direito Internacional em Direito interno, como já se disse. Um tratado devidamente promulgado e
publicado continua sendo norma de Direito Internacional, segundo regra universalmente aceita. Daí
porque não passa de equívoco dizer que o tratado se transforma em lei interna, com o ato da
promulgação. O que acontece é o seguinte: o tratado promulgado passa a ter força de lei, ou se se
preferir, força superior à lei, tendo em vista não poder ser revogado por norma interna posterior, isso
não significando que ele se transforme em lei com a promulgação. Não há, pois, absoluta identidade
entre o tratado e a normatividade interna do Estado, a não ser quanto à sua obrigatoriedade, durante
o seu período de vigência. Quando se diz que os tratados valem como lei interna, se está apenas
querendo dizer que eles têm, no mínimo, a mesma força que uma disposição legislativa interna. Mas
isso também é equivocado, pois os tratados (quaisquer tratados)584 devidamente ratificados têm valor
supralegal, pois revogam a legislação infraconstitucional em contrário e não podem ser revogados por
esta. Sendo então os tratados semelhantes às leis, para efeito de sua entrada em vigor, tem-se como
certo que, na falta de outras, a eles se aplicam as disposições normativas relativas à entrada em vigor
dos atos legislativos no Brasil, constantes da LINDB, máxime aquelas relativas à vigência e à vacatio
legis.



No Brasil, os atos internacionais promulgados e publicados passam a integrar a nossa Coleção das
Leis. O Ministério das Relações Exteriores publica ainda os atos internacionais dos quais o Brasil é
parte na Coleção de Atos Internacionais, que também é um repositório oficial de tratados em nosso
país.

7. Efeitos da internalização dos tratados na ordem jurídica nacional. Desde que em vigor no
plano internacional, os tratados ratificados pelo Estado, promulgados e publicados, passam a integrar
o arcabouço normativo interno e, consequentemente, a produzir efeitos na ordem doméstica. Tais
instrumentos, uma vez insertos no Direito brasileiro, passam a obedecer, com pouquíssima variação,
às mesmas regras sobre vigência e eficácia aplicáveis às demais leis do País.

O primeiro e mais imediato dos efeitos gerados por um tratado na ordem jurídica interna é o de
revogar todas as disposições em contrário ou incompatíveis da legislação infraconstitucional (aí
compreendidas, à exceção das emendas constitucionais, todas as demais espécies normativas que
compõem o arcabouço normativo doméstico). Tudo quanto está abaixo da Constituição os tratados
comuns (e não os que dispõem sobre direitos humanos, que têm índole e nível constitucionais)
revogam ou modificam, se com eles incompatível ou expressamente em contrário. Havendo
incompatibilidade entre as disposições convencionais e as normas de Direito interno, uma vez que
aquelas obedecem, em regra, aos mesmos parâmetros de vigência e eficácia das disposições
legislativas domésticas, resolve-se eventual antinomia sempre em favor do tratado, que é
hierarquicamente superior a qualquer disposição interna infraconstitucional (têm valor supralegal).

A norma revogadora pode ser manifesta (expressa) ou implícita (tácita e global). Será manifesta
quando expressamente indicar a norma a ser revogada; será implícita, quando a norma posterior for
incompatível com a anterior (tácita) ou quando regular inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior (global). Essas regras valem para os tratados posteriores da mesma forma que para uma
disposição legislativa interna.

O que não pode ocorrer é o contrário: um tratado ser revogado por lei posterior. Seria um
contrassenso admitir que um compromisso internacional possa ser revogado por legislação ulterior;
tal seria o mesmo que permitir que um Estado, unilateralmente, pudesse revogar um compromisso
internacional, quando se sabe que para isso é necessário um ato formal de denúncia. Ademais, a tese
que pretende permitir a revogação do tratado por lei interna posterior parece não levar em conta que
o descumprimento de uma obrigação internacional acarreta a responsabilidade internacional do
Estado. A crítica que se faz diz respeito à indiferença que muitos têm tido com o problema sério da
responsabilidade do Estado no âmbito internacional.

Outro efeito dos tratados, internamente, é o de autorizar que os particulares reclamem, perante as
instâncias judiciais ordinárias, a satisfação dos direitos neles estabelecidos e o cumprimento das
obrigações deles decorrentes. Isto, entretanto, só será possível caso se verifique, pelo conteúdo do
instrumento, que o mesmo tem como destinatário certo o cidadão. Um tratado de proteção dos
direitos humanos, que, por sua natureza, cria direito subjetivo ao cidadão, poderá ter o seu fiel
cumprimento exigido perante uma instância judicial interna, ao passo que um tratado dirigido única
e exclusivamente ao governo, para que cumpra uma determinada providência ou para que mantenha
certo relacionamento com determinado Estado, certamente não pode ter sua vigência reclamada,
judicialmente, por um particular. Só os demais Estados é que teriam, nesse caso, o direito de reclamar
o cumprimento do tratado violado.585

8. Autoridades públicas responsáveis pela execução dos tratados. Ao cabo desta Seção relativa
à processualística constitucional de celebração de tratados algumas palavras merecem ser ditas sobre
as autoridades públicas responsáveis pela execução dos tratados.

O que cabe dizer aqui, muito brevemente, é que todas as autoridades públicas (todos os órgãos do
Estado) são responsáveis pela execução dos tratados no plano interno, porque a obrigação de cumprir
os tratados em todos os seus termos incumbe ao Estado no seu conjunto, na sua qualidade de sujeito
do Direito Internacional Público.586 Tanto o Poder Executivo, como o Legislativo e o Judiciário, no
quadro das respectivas competências, têm o dever de garantir a plena execução do ato internacional
na órbita interna, sob pena de responsabilização internacional do Estado.

A execução de um tratado no âmbito do Estado não é, porém, matéria essencialmente jurídica,



senão também (e especialmente) política. Frequentemente se exige que as autoridades públicas
tomem medidas de diversa natureza para que o ato internacional seja plenamente satisfeito. Até
mesmo mudanças na legislação podem ser exigidas, como determinam muitos tratados (v.g., os de
direitos humanos). A essa determinação convencional dá-se o nome de adaptação (ou adequação)
legislativa.587 Tome-se como exemplo o art. 2º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos: "Se
o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por
disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo
com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou
de outra natureza que foremnecessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades" [grifos
nossos].588

A fiscalização do respeito às obrigações convencionais de adaptação ou adequação efetua-se, em
geral, por recurso à responsabilidade internacional do Estado.589 Quando o prejuízo pela inexecução
do tratado - como no caso acima citado da falta de adequação legislativa que garanta a aplicação do
acordo na ordem interna - recai diretamente sobre os cidadãos, cabe, em primeiro lugar, ao Poder
Judiciário interno resolver a questão e condenar o Estado às reparações, para, posteriormente
(quando esgotados os recursos internos), socorrer-se a vítima de um tribunal internacional (princípio
da subsidiariedade da justiça internacional).

Seção IV – O Conflito entre Tratado e Norma de Direito Interno

1. O caso brasileiro. A Constituição brasileira de 1988, em nenhum de seus dispositivos estatuiu
com clareza a posição hierárquica dos tratados comuns perante o nosso Direito interno. Deixou essa
incumbência para a opinião, necessariamente falível, da doutrina e da jurisprudência pátrias, legando
a estas um problema que competia ao legislador constituinte evitar. Assim, nesta Seção IV será
versada a questão da hierarquia entre os tratados internacionais comuns (ou tradicionais) e as leis
internas brasileiras.590 Para tanto, importante será verificar o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal nesse tema e quais as discussões que até hoje se travam na doutrina pátria, no que tange à
questão da hierarquia entre tais tratados e as leis internas. Em um ou outro ponto do texto, porém,
serão feitas referências também aos tratados de direitos humanos, especialmente quando do estudo
do controle da convencionalidade das leis (v. item nº 4, infra).

A primeira observação que deve ser feita ao se estudar a questão do conflito entre tratados
internacionais (comuns) e leis internas (infraconstitucionais) é a de que o problema da concorrência
entre ambas as normas pode ser resolvido, a priori, de duas maneiras: Numa, dando prevalência aos
tratados sobre o direito interno infraconstitucional, a exemplo das Constituições francesa de 1958 (art.
55), grega de 1975 (art. 28, § 1º) e peruana de 1979 (art. 101), garantindo ao compromisso
internacional plena vigência, sem embargo de leis posteriores que o contradigam; noutra, garantindo-
se aos tratados apenas tratamento paritário, tomando como paradigma leis nacionais e outros
diplomas de grau equivalente.591 Ou seja, havendo conflito entre tratado e lei interna, a solução é
encontrada aplicando-se o critério da lex posterior derogat priori. Desde 1977 vigora na
jurisprudência do STF esse último sistema, em que o tratado, uma vez formalizado, passa a ter força
de lei ordinária, podendo, por isso, revogar as disposições em contrário, ou ser revogado (perder
eficácia) diante de lei posterior.592 Em outras palavras, tratando-se de instrumentos internacionais
comuns (à exceção dos tratados de direitos humanos), a jurisprudência do STF tem adotado a
possibilidade de treaty override no Direito brasileiro, entendendo ser possível a superação de um
tratado em virtude da edição de lei posterior. O chamado treaty override - revogação do tratado
(expressa ou tacitamente) pela lei posterior incompatível - ainda hoje encontra amparo na
jurisprudência da nossa Suprema Corte.

Sem embargo da referida omissão constitucional, relativamente ao problema do conflito entre
tratados internacionais e leis internas, a jurisprudência brasileira, durante algumas décadas, mostrou-
se firme na consagração da primazia do Direito Internacional sobre o Direito interno, posicionamento
que somente veio a ser modificado a partir de 1977, no julgamento do RE 80.004/SE, quando se
assentou que ante o conflito entre o tratado e a lei interna deveria prevalecer a mais recente das
normas, aplicando-se a máxima lex posterior derogat priori. A discussão, em sede recursal, versava
sobre o conflito entre o Decreto-lei nº 427, de 22 de janeiro de 1969, que instituiu o registro
obrigatório da nota promissória na repartição fiscal, sob pena de nulidade, e a Lei Uniforme sobre
Letras de Câmbio e Notas Promissórias, aprovada pela Convenção de Genebra, anteriormente



ratificada pelo Estado brasileiro e com vigência reconhecida pelo próprio STF. O cerne de toda a
controvérsia residia na pretensão de nulidade do Decreto-lei nº 427/69, que exigia o registro da nota
promissória na repartição fiscal não previsto na Lei Uniforme de Genebra.

Embora decidido por maioria, contra apenas um voto vencido, o do relator Min. Xavier de
Albuquerque, substituído pelo relator designado, Min. Cunha Peixoto, os votos vencedores no citado
Recurso Extraordinário apresentaram fundamentos tão diversos que tornou difícil saber qual deles,
perante a Suprema Corte, efetivamente prevaleceu. Deixando de lado antigos precedentes de que leis
internas não podem revogar tratados anteriormente concluídos, o STF preferiu ater-se à noção de que
não há prevalência hierárquica entre tratados internacionais e leis internas e, sendo assim, um
compromisso internacional poderia ver-se revogado, sem maiores consequências no plano do Direito
interno, por legislação ordinária posterior. Os Ministros Cordeiro Guerra, Rodrigues Alckmin,
Thompson Flores e Cunha Peixoto, votaram todos no sentido de que o tratado revoga a lei interna
anterior da mesma forma que a lei posterior revoga o tratado concluído primeiro, segundo a fórmula
lex posterior derogatpriori. Não se ateve o Tribunal ao fato de que os tratados internacionais têm sua
forma própria de revogação, que é a denúncia, nem mesmo de que o descumprimento interno de um
compromisso assumido externamente acarreta a responsabilidade internacional do Estado, além de
outras graves consequências no plano da política externa.593

Por esse motivo é que não pode ser acatada a observação de Amilcar de Castro, em que se
fundamentou o Min. Cunha Peixoto, em seu voto como relator designado do RE 80.004, acima
referido, de que "tratado não é lei; é ato internacional, que obriga o povo considerado em bloco; que
obriga o governo na ordem externa e não o povo na ordem interna".594 Ora, tal entendimento enseja
um aspecto crítico que é a indiferença com que separa a vontade do governo da vontade da Nação, ou
do poder que emana do povo, segundo a regra do art. 1º, parágrafo único, da Constituição de 1988,
que segue as Cartas anteriores. Se é do povo que o poder emana e se é esse mesmo povo que constitui
o governo, é porque a autoridade que tem o Estado de comprometer a Nação no cenário internacional
é sempre delegada e não originária. Em outras palavras, quando a Constituição diz que "todo o poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente", está ela querendo
atribuir ao povo brasileiro a jurisdiçãooriginária, e ao governo, a jurisdição derivada em matéria de
poder. Dizer então que o tratado obriga o povo considerado em bloco não se justifica de maneira
alguma, por não conseguir explicar porque tal obrigação tomada em bloco não vale para o
ordenamento jurídico interno. Assim, quando o Chefe do Poder Executivo compromete a Nação no
cenário internacional, o faz com o poder que recebeu do povo, não havendo que se falar que esse
mesmo povo compromete-se, por meio do governo, tão somente na ordem internacional e não na
ordem interna.595

O posicionamento do STF no julgamento do RE 80.004, frise-se, veio modificar o seu anterior ponto
de vista que apregoava o primado do Direito Internacional frente ao ordenamento doméstico
brasileiro. De forma que se está diante de um verdadeiro retrocesso no que diz respeito à matéria. De
lembrar-se que Philadelpho Azevedo já publicara, em 1945, quando ainda Ministro do STF,
comentário em que demonstrava a convicção unânime da Suprema Corte, àquela época, quanto à
prevalência dos tratados internacionais sobre o Direito interno infraconstitucional.596

2. Paridade normativa dos tratados comuns declarada pelo STF. A conclusão que chegou o STF
no julgamento citado (RE nº 80.004) foi a de que dentro do sistema jurídico brasileiro, em que tratados
e convenções guardam estrita relação de paridadenormativa com as leis ordinárias editadas pelo
Estado, a normatividade dos tratados internacionais, permite, no que concerne à hierarquia das
fontes, situá-los no mesmo plano e no mesmo grau de eficácia em que se posicionam as nossas leis
internas.597 Entendeu o STF que a Constituição brasileira da época, ao tratar de sua exclusiva
competência, teria colocado os tratados internacionais ratificados pelo Brasil no mesmo plano
hierárquico das normas infraconstitucionais, o que reflete a concepção monista moderada. Trazendo o
raciocínio para o texto constitucional de 1988, poderia se entender que quando a Carta diz competir
ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância,
"quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal", estaria ela
igualando (em mesmo nível hierárquico) os dois diplomas legalmente vigentes. Desta feita, em caso de
conflito entre a norma internacional e a lei interna haveria de ser aplicado o princípio geral relativo
às normas de idêntico valor, isto é, o critério cronológico, segundo o qual a norma mais recente
revoga a anterior que com ela conflita. Dessa forma, qualquer tratado internacional, ratificado pelo



Brasil e devidamente promulgado, passaria a fazer parte do nosso Direito interno com status de lei
ordinária federal.

Essa conclusão da Excelsa Corte, porém, peca pela imprecisão. Ora, admitir que um compromisso
internacional perca vigência em virtude da edição de lei posterior que com ele conflite (treaty
override) é permitir que um tratado possa, unilateralmente, ser revogado por um dos seus Estados-
partes, o que não é jurídico e tampouco compreensível. Seria fácil burlar todo o pactuado
internacionalmente se, por disposições legislativas internas, fosse possível modificar tais normas. Se
um Estado se obriga livremente a cumprir um acordo internacional, como explicar possa ele (Estado)
editar leis contrárias a todo o pactuado? Qual o valor de um tratado se, por meio de lei interna,
pudessem os Estados simplesmente não aplicá-lo? Seria muito simples admitir que o não
cumprimento de um tratado, internamente, pudesse acarretar a prática de um ilícito internacional,
pelo qual, externamente, devesse o Estado responder. Nos fundamentos do despacho monocrático
proferido pelo Min. Celso de Mello, no HC 77.631-5/SC, diz-se que uma lei posterior pode (e, portanto,
seria legítimo fazê-lo) derrogar as normas de um tratado internacional, pois, do contrário, estar-se-ia
inviabilizando, "com manifesta ofensa à supremacia da Constituição (...), o próprio exercício, pelo
Congresso Nacional, de sua típica atividade político-jurídica consistente no desempenho da função de
legislar".

No raciocínio do ilustre Ministro, expresso acima, introduziu-se um paralogismo fino e de difícil
percepção, que merece ser explicado. Pois bem, quando um Estado assume um compromisso
internacional é toda a Nação que se compromete juridicamente, toda a comunidade que integra o
Estado, aí compreendidas sua população e suas autoridades (poder estatal) assentadas em seu
território. Apenas por razões de ordem prática é que, tanto a população como as autoridades estatais
não atuam em conjunto, e a representação exterior do Estado recai primordialmente sobre o Chefe do
Poder Executivo. De acordo com o nosso Direito Constitucional, compete privativamente ao
Presidente da República o poder de declarar internacionalmente a vontade do Estado, e ao Poder
Legislativo resolver definitivamente sobre tratados, aprovando-os ou não (segundo o que julgar mais
adequado) antes da ratificação do acordo ou do depósito dos instrumentos de ratificação no órgão
competente. Ficaram excluídos desse trâmite o Poder Judiciário, que só atua posteriormente em caso
de resolução de conflitos, e os cidadãos, individualmente considerados. Entretanto, embora não fosse
prático, poder-se-ia ter estabelecido o contrário, prevendo a Constituição a participação do Judiciário
e também dos indivíduos no processo de celebração de atos internacionais. De qualquer forma, seria
sempre o Estado, como ente único e indiviso, que se obrigaria no cenário internacional, pouco
importando se pela letra da Constituição esse ou aquele ente fosse o competente para celebrar
internacionalmente o acordo. Não é, pois, possível desdobrar os diversos poderes que integram o
Estado e introduzir o sofisma que leve a pensar que uns atuam em detrimento da liberdade dos
poderes dos outros, pois, se dessa maneira atuam para obrigar no plano internacional o Estado, é
porque a Constituição assim o quis. Quando o Presidente da República ratifica um tratado, não o faz
de maneira pessoal, mas sim em nome do Estado de que é titular; quem atua, ou seja, quem tem
titularidade para comprometer a Nação no cenário internacional, é o Chefe do Poder Executivo, mas
juridicamente quem está ali não é o Presidente da República, mas o Estado Brasileiro por ele
(Presidente) representado.598 Cai, então, por terra a alegação da Suprema Corte, realizada no
julgamento do HC 77.631-5/SC, no sentido de que lei interna poderia derrogar tratado, sob pena de se
inviabilizar o exercício, pelo Congresso Nacional, de sua "típica atividade político-jurídica consistente
no desempenho da função de legislar".

Ora, não raras vezes o objetivo de um tratado internacional é o de justamente incidir sobre
situações que deverão ser observadas no plano do ordenamento jurídico interno dos Estados
signatários. Aprovando um tratado internacional, o Poder Legislativo se compromete implicitamente
a não editar leis a ele contrárias, a menos que se proponha a sua denúncia. Pensar de outra forma
seria admitir o absurdo. E Mirtô Fraga exemplifica dessa maneira: "Se o Brasil, por exemplo, firmou
convenção com Portugal, obrigando -se a reconhecer a portugueses, aqui residentes, os mesmos
direitos do nacional, a não edição do regulamento, por si só, já constituiria um ilícito internacional,
que teria maior gravidade se, posteriormente ao convencionado, se editasse norma jurídica excluindo
os portugueses, beneficiários da igualdade, do direito, por exemplo, de prestar concurso, para
determinado cargo não privativo de brasileiro nato". E continua: "É um contrassenso afirmar-se que o
Tribunal deve aplicar a lei posterior contrária ao tratado e admitir-se, ao mesmo tempo, a
responsabilidade do Estado. Este é livre para contratar ou deixar de contratar. Afirmar, como muitos,



que o Poder Executivo não pode, pela celebração do tratado, limitar a competência e a liberdade do
Poder Legislativo seria válido, se ocorresse no século XVIII. O monarca, então, personalizava o Estado,
a soberania residia na pessoa do governante. Com o advento da Revolução Francesa e das ideias
liberais, a soberania foi transladada para a nação, representada nas Assembleias. O pacto, o ajuste,
era, então, um ato do governante, em oposição à lei, ato da soberania nacional. E como o poder
pertencia ao povo, o compromisso firmado pelo soberano não podia obrigar a nação, à qual era
permitido dispor de forma contrária ao pactuado, em seu nome e sem sua audiência. A manifestação
obrigatória do Poder Legislativo sobre os tratados assinados pelo chefe de Estado surgiu, justamente,
como resultado da democratização do poder. Na época atual, admitir-se possa o Legislativo, por lei,
contrariar o tratado, que aprovou, é, em suma, reconhecer o predomínio das Assembleias, em franca
oposição a dispositivo constitucional que declara harmônicos e independentes os Poderes do Estado,
se não há, para tanto, expressa autorização da Lei Maior".599

Aprovado o tratado pelo Congresso, e sendo este ratificado pelo Presidente da República, suas
disposições normativas, com a publicação do texto, passam a ter plena vigência e eficácia internas. E
de tal fato decorre a vinculação do Estado no que atine à aplicação de suas normas, devendo cada um
dos seus Poderes cumprir a parte que lhes cabe nesse processo: ao Legislativo cabe aprovar as leis
necessárias, abstendo-se de votar as que lhes sejam contrárias; ao Executivo fica a tarefa de bem e
fielmente regulamentá-las, fazendo todo o possível para o cumprimento de sua fiel execução; e ao
Judiciário incumbe o papel preponderante de aplicar os tratados internamente, bem como as leis que
o regulamentam, afastando a aplicação de leis nacionais que lhes sejam contrárias.600

Se o Congresso Nacional dá sua aquiescência ao conteúdo do compromisso firmado, é porque
implicitamente reconhece que, se ratificado o acordo, está impedido de editar normas posteriores que
o contradigam. Assume o Congresso, por conseguinte, verdadeira obrigação negativa, qual seja, a de se
abster de legislar em sentido contrário às obrigações assumidas internacionalmente. Admitir, pois,
que o Legislativo possa editar lei, revogando o tratado anteriormente firmado, é reconhecer "o
predomínio das Assembleias, em oposição a comando superior que declara harmônicos e
independentes os Poderes do Estado", como assevera Mirtô Fraga.601 E caso tais leis sejam porventura
editadas, elas jamais terão força para afastar a aplicação interna do tratado antes concluído, uma vez
que estes têm a sua forma própria de revogação, que é a denúncia, regida pelas regras próprias do
Direito Internacional Público. Tais leis, portanto, serão inválidas.

Embora possua o Estado jurisdição para dizer o Direito aplicável a determinada situação de fato,
deve ele respeitar os princípios e regras acolhidos pela sociedade internacional, que em relação a ele
se sobrepõem, limitando-lhe o poder de legislar, sob pena de ver-se sujeito a medidas coercitivas que
lhe venham a ser impostas pela sociedade internacional organizada. O exame da constitucionalidade
das leis, pois, além de levar em conta os dispositivos constitucionais respeitantes ao caso específico,
deve também ater-se aos compromissos internacionalmente assumidos pelo Estado, bem como aos
princípios de Direito Internacional geralmente aceitos pela sociedade internacional como um todo.602

Por outro lado, admitir que o Estado-juiz possa declarar a revogação de um compromisso
internacional, é o mesmo que admitir que outros entes estatais, que não a figura constitucionalmente
prevista do Presidente da República, possam indiretamente denunciar o compromisso
internacionalmente firmado, deixando-o sem eficácia e aplicabilidade na ordem interna. O juiz, ao
deixar de aplicar um tratado internacional em razão da existência de "lei posterior", está
implicitamente criando uma falsa e incongruente hierarquia entre leis internas e tratados
internacionais, que a Constituição expressamente não declara. Também, por tal motivo, está impedido
o juiz de aplicar a lei interna em detrimento do tratado internacional em vigor.

A infração ao dever de respeito aos princípios e normas do Direito Internacional, por meio dos
poderes do Estado, acarreta sua responsabilidade no plano internacional, que certamente não pode
ficar esquecida ou relegada a segundo plano quando de qualquer julgamento pelo Poder Judiciário a
envolver tais normas. Vige aqui a norma a pacta sunt servanda, universalmente reconhecida como
norteadora dos compromissos exteriores do Estado, e expressamente estabelecida pelo art. 26 da
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, segundo a qual todo tratado em vigor
"obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé".

Em suma, em razão de todos os argumentos expostos, não se tem dúvida de que os tratados



internacionais comuns em vigor no Brasil guardam nível supralegal na nossa ordem jurídica.
Conquanto cedam perante a Constituição - inclusive por força do preceito constitucional que sujeita os
tratados à fiscalização de sua constitucionalidade (art. 102, inc. III, alínea b) -, os tratados comuns não
podem ser revogados por lei interna posterior, sob pena de responsabilidade internacional do Estado.
Já os tratados de direitos humanos (independentemente de aprovação qualificada) guardam nível
constitucional no plano do nosso Direito interno, como se estudará oportunamente (v. Parte IV,
Capítulo I, Seção I, item nº 8).

Certo avanço do Supremo Tribunal Federal, relativamente ao tema do conflito entre tratados e leis
internas, deu-se com o voto do Min. Sepúlveda Pertence, de 29 de março de 2000, no RHC 79.785/RJ,
em que entendeu ser possível considerar os tratados de direitos humanos (e não outros...) como
documentos de caráter supralegal (repita-se que, para nós, quaisquer tratados comuns já têm esse
nível supralegal, tendo os tratados de direitos humanos índole e nível constitucionais). Mas a tese da
supralegalidade dos tratados de direitos humanos ficou ainda mais clara no STF com o voto-vista do
Min. Gilmar Mendes, na sessão plenária do dia 22 de novembro de 2006, no julgamento do RE 466.343-
1/SP, em que se discutia a questão da prisão civil por dívida nos contratos de alienação fiduciária em
garantia.603 Apesar de continuar entendendo que os tratados internacionais comuns ainda guardam
relação de paridade normativa (nível de lei ordinária, portanto) com o ordenamento jurídico
doméstico, defendeu o Min. Gilmar Mendes a tese de que os tratados de direitos humanos estariam
num nível hierárquico intermediário: abaixo da Constituição, mas acima de toda a legislação
infraconstitucional. Segundo o seu entendimento, "parece mais consistente a interpretação que
atribui a característica de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos humanos", segundo a
qual "os tratados sobre direitos humanos seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter
especial em relação aos demais atos normativos internacionais, também seriam dotados de um
atributo de supralegalidade". E finalizou: "Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não
poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial reservado no
ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o seu valor especial no
contexto do sistema de proteção da pessoa humana".604

3. Nosso posicionamento frente à posição do STF. A tese da supralegalidade dos tratados de
direitos humanos não aprovados por maioria qualificada (defendida, v.g., pelo Min. Gilmar Mendes,
no RE 466.343-1/SP) peca por desigualar tais instrumentos em detrimento daqueles internalizados
pela dita maioria, criando uma "duplicidade de regimes jurídicos" imprópria para o atual sistema
(interno e internacional) de proteção de direitos, uma vez que estabelece "categorias" de tratados que
têm o mesmo fundamento ético. E esse fundamento ético lhes é atribuído não pelo Direito interno ou
por qualquer poder do âmbito interno (v.g., o Poder Legislativo), mas pela própria ordem
internacional da qual tais tratados provêm. Ao criar as "categorias" dos tratados de nível
constitucional e supralegal (caso sejam ou não aprovados pela dita maioria qualificada), a tese da
supralegalidade acabou por regular instrumentos iguais de maneira totalmente diferente (ou seja,
desigualou os "iguais"), em franca oposição ao princípio constitucional da isonomia. Daí ser
equivocado alocar certos tratados de direitos humanos abaixo da Constituição e outros (também de
direitos humanos) no mesmo nível dela, sob pena de se subverter toda a lógica convencional de
proteção de tais direitos, a exemplo daquela situação em que um instrumento acessório teria
equivalência de uma emenda constitucional, enquanto que o principal estaria em nível hierárquico
inferior.

Portanto, mesmo a posição de vanguarda do STF, expressa no voto-vista do Min. Gilmar Mendes
acima referido, ainda é, a nosso ver, insuficiente. No nosso entender, os tratados internacionais
comuns ratificados pelo Estado brasileiro é que se situam num nível hierárquico intermediário,
estando abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional, não podendo ser
revogados por lei posterior (posto não se encontrarem em situação de paridade normativa com as
demais leis nacionais).605 Quanto aos tratados de direitos humanos, como se observará no momento
oportuno, entendemos que os mesmos ostentam o status de norma constitucional,
independentemente do seu eventual quorum qualificado de aprovação. A um resultado similar pode-
se chegar aplicando o princípio - hoje cada vez mais difundido na jurisprudência interna de outros
países, e consagrado em sua plenitude pelas instâncias internacionais - da supremacia do Direito
Internacional e da prevalência de suas normas em relação a toda normatividade interna, seja ela
anterior ou posterior.606



Sob esse ponto de vista - de que, em geral, os tratados internacionais têm superioridade
hierárquica em relação às demais normas de estatura infraconstitucional, quer seja tal superioridade
constitucional, como no caso dos tratados de direitos humanos, quer supralegal, como no caso dos
demais tratados, chamados de comuns - é lícito concluir que a produção normativa estatal deve contar
não somente com limites formais (ou procedimentais), senão também com dois limites verticais
materiais, quais sejam: a) a Constituição e os tratados de direitos humanos (pois alçados ao nível
constitucional); e b) os tratados internacionais comuns de estatura supralegal. Assim, a
compatibilidade (formal) da produção normativa doméstica com o texto constitucional não mais
garante à lei validade no plano do Direito interno. Para que a validade (e consequente eficácia) de uma
lei seja garantida, deve ser ela materialmente compatível com a Constituição e com os tratados
internacionais (de direitos humanos ou comuns) ratificados pelo Estado. Em outras palavras, uma
determinada lei interna poderá ser até considerada vigente (existente), por ter sido elaborada com
respeito às normas do processo legislativo estabelecidas pela Constituição (e continuará
perambulando nos compêndios legislativos publicados), mas não será válida se estiver em desacordo
ou com os tratados de direitos humanos (que têm estatura constitucional) ou com os demais tratados
dos quais a República Federativa do Brasil é parte (que têm status supralegal).607 Para que haja a
vigência e concomitante validade das leis, deverá ser respeitada uma dupla compatibilidade vertical
material, ou seja, a compatibilidade da lei (1) com a Constituição e os tratados de direitos humanos em
vigor no país e (2) com os demais instrumentos internacionais ratificados pelo Estado brasileiro.608

Não se pode mais confundir vigência com validade (e a consequente eficácia) das normas jurídicas,
como fazia o modelo positivista kelseniano do ensino jurídico, devendo-se agora seguir a lição de
Ferrajoli, que bem diferencia ambas as situações: uma lei vigente não é obrigatoriamente válida e, em
última análise, eficaz. Doravante, para que uma norma seja eficaz e possa ser aplicada pelo juiz no
caso concreto, deverá ela ser anteriormente válida, sendo certo que para ser válida deverá ainda ser
anteriormente vigente. Em outras palavras, a vigência (existência) não depende da validade, mas esta
depende daquela, assim como a eficácia depende da validade (trata-se de uma escala de valores na
qual, em primeiro lugar, encontra-se a vigência, depois a validade e, por último, a eficácia).609 Por isso,
não aceitamos os conceitos de validade e vigência de Tercio Sampaio Ferraz Jr., para quem norma
válida é aquela que cumpriu o processo de formação ou de produção normativa (que, para nós, é a lei
vigente), e vigente a que já foi publicada. O autor conceitua vigência como "um termo com o qual se
demarca o tempo de validade de uma norma" ou, em outros termos, como "a norma válida
(pertencente ao ordenamento) cuja autoridade já pode ser considerada imunizada, sendo exigíveis os
comportamentos prescritos", arrematando que uma norma "pode ser válida sem ser vigente, embora
a norma vigente seja sempre válida".610 Não concordamos (também com base em Ferrajoli) com essa
construção segundo a qual uma norma "pode ser válida sem ser vigente", e de que "a norma vigente
seja sempre válida". Para nós, lei formalmente vigente (vigência e existência formal são coisas
idênticas611) é aquela elaborada pelo Parlamento de acordo com as regras do processo legislativo
estabelecidas pela Constituição; lei válida é a lei vigente materialmente compatível com o texto
constitucional e com os tratados (de direitos humanos ou não) ratificados pelo governo, ou seja, é a lei
que tem sua autoridade respeitada e protegida contra qualquer ataque (porque compatível com a
Constituição e com os tratados em vigor no país).612 Apenas havendo compatibilidade vertical
(material) com ambas as normas - a Constituição e os tratados - é que a lei infraconstitucional em
questão será vigente e válida (e, possivelmente, eficaz). Caso contrário, não passando a lei pelo exame
da compatibilidade material vertical com os tratados, não terá qualquer validade (e, tampouco,
eficácia) no plano do Direito interno, devendo ser rechaçada (inaplicada) pelo juiz no caso concreto,
não obstante estar vigente.613 Trata-se da materialização daquilo que Luiz Flávio Gomes chamou de
"nova pirâmide jurídica".614 Portanto, a inexistência de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal em controle tanto concentrado quanto difuso de constitucionalidade (nesse último caso, com a
possibilidade de comunicação ao Senado Federal para que este - nos termos do art. 52, inc. X da
Constituição - suspenda, no todo ou em parte, os efeitos da lei declarada inconstitucional pelo STF)
mantém a vigência das leis no país, as quais, contudo, não permanecerão válidas se materialmente
incompatíveis com os tratados internacionais (de direitos humanos ou comuns) dos quais o Brasil é
parte.615

Dúvidas poderiam surgir quanto à consideração de serem os tratados comuns instrumentos de
nível supralegal no Brasil. Poderia se objetar não ter a Constituição disciplinado a hierarquia desses
tratados em confronto com as demais leis da República. Mas basta verificar, num estudo comparativo,



alguns dispositivos legais brasileiros para concluir que o nosso sistema jurídico privilegia a
superioridade de quaisquer tratados na ordem jurídica interna. Um desses dispositivos é o art. 5º do
Código Penal Brasileiro, que desde 1940 acolhe essa tese, assim estatuindo: "Aplica-se a lei brasileira,
sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território
nacional". Essa orientação da lei penal brasileira, de superioridade dos tratados internacionais em
relação à legislação infraconstitucional, foi seguida e reafirmada, em 1941, também pelo Código de
Processo Penal, que deixou assente, no seu art. 1º, inc. I, que o "processo penal reger-se-á, em todo o
território brasileiro, por este Código, ressalvados os tratados, as convenções e regras de
direitointernacional". Assim o fazendo, tal disposição quis dar claramente aos tratados internacionais,
em matéria processual penal, um status normativo superior à sua própria hierarquia. Ou seja, se o
direito processual penal, no Brasil, rege-se pelo Código de Processo Penal, ressalvados os tratados,
asconvenções e regras de DireitoInternacional, é porque tais instrumentos e regras de direito das
gentes prevalecem sobre a legislação infraconstitucional, em relação a tais matérias. E se prevalecem
às regras do Código, é porque, evidentemente, estão acima delas.

Em suma, quiseram tais normas (art. 5º do CP e art. 1º, inc. I, do CPP) atribuir expressamente aos
tratados internacionais firmados pelo Estado brasileiro um status de supralegalidade, eis que
prevalecem sobre as legislações penal e processual penal ordinárias, respectivamente.

Há, entretanto, outro dispositivo na legislação brasileira, a respeito do status supralegal dos
tratados comuns, que merece ser lembrado. Trata-se do art. 7º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que instituiu o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções
internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos
expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios
gerais do direito, analogia, costumes e equidade".

Como se pode notar facilmente, o referido dispositivo separa os tratados internacionais de que o
Brasil seja signatário da legislação interna ordinária, o que reflete claramente a vontade do legislador
pátrio em ver os compromissos internacionalmente assumidos alçados a um grau superior ao da
legislação ordinária infraconstitucional. Se a intenção do nosso legislador fosse a de equiparar os
tratados internacionais à legislação interna ordinária, não teria ele, certamente, feito a distinção que
fez. Bastava ter feito referência apenas à legislação ordinária, em que já se incluiriam os tratados
internacionais, se essa fosse a sua vontade. O dispositivo, assim, no que separou os tratados
internacionais da legislação interna ordinária, além de ter deixado claro que os tratados comuns
encontram-se numa posição hierárquica superior a toda legislação infraconstitucional, também
reforçou a ideia de que os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos têm status de
norma constitucional, como que num reforço à ideia esposada pelo § 2º do art. 5º da Constituição, que
atribuiu a tais tratados essa natureza especial; e isto porque os direitos do consumidor também
pertencem ao rol dos direitos humanos fundamentais consagrados pela Carta brasileira de 1988 (art.
5º, inc. XXXII).

O único dispositivo da legislação brasileira que atribui expressamente hierarquia superior aos
tratados internacionais em confronto com as demais normas de Direito interno é o art. 98 do Código
Tributário Nacional, segundo o qual "os tratados e as convenções internacionais revogam ou
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha". Por se tratar
de caso excepcional e de especial relevância, preferimos dedicar a Seção V seguinte ao estudo
específico desse tema.

Em suma, a conclusão que se chega é que quaisquer tratados internacionais em vigor no Brasil
têm, no mínimo, nível supralegal, estando abaixo da Constituição e acima de todas as leis nacionais
(ordinárias, complementares etc.). Já os tratados de direitos humanos guardam nível constitucional no
Direito brasileiro, independentemente da aprovação qualificada do art. 5º, § 3º, da Constituição,
resolvendo-se eventual conflito entre tais tratados e as normas constitucionais pelo princípio pro
homine, que preza pela aplicação da norma mais favorável ao ser humano (v. infra).

4. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis.616 Como se acabou de falar e se
estudará em detalhes na Parte IV, Capítulo I, Seção I, item nº 8,617 a Constituição brasileira de 1988
acolhe os tratados de direitos humanos com índole e nível de normas constitucionais,



independentemente de aprovação legislativa por maioria qualificada. Esse nível constitucional dos
tratados de direitos humanos se retira da interpretação a contrario do art. 5º, § 2º, da Constituição,
que assim dispõe:

"Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e
dos princípios por ela adotados, ou dos tratadosinternacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte".

Mas, se aprovados por maioria qualificada, tais tratados passarão a ter (após ratificados e em vigor
no país) equivalência de emendas constitucionais, tal como estabelece o art. 5º, § 3º, da Constituição,
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004:

"Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais."

Dessa inovação advinda da EC 45 veio à tona (e passou a ter visibilidade entre nós) um novo tipo
de controle das normas de Direito interno: o controle deconvencionalidade das leis, que nada mais é
que o processo de compatibilização vertical (sobretudo material) das normas domésticas com os
comandos encontrados nas convenções internacionais de direitos humanos. À medida que os tratados
de direitos humanos ou são materialmente constitucionais (art. 5º, § 2º) ou material eformalmente
constitucionais (art. 5º, § 3º), é lícito entender que o clássico "controle de constitucionalidade" deve
agora dividir espaço com esse novo tipo de controle ("de convencionalidade") da produção e aplicação
da normatividade interna.

Poderia se objetar ser verdadeiro controle de constitucionalidade aquele exercido em razão dos
tratados de direitos humanos internalizados pela sistemática do art. 5º, § 3º, por ostentarem
equivalência de emenda constitucional. Para nós, apenas quando existe afronta à Constituição mesma
é que pode haver controle deconstitucionalidade propriamente dito. Ainda que os tratados de direitos
humanos (material eformalmente constitucionais) sejam equivalentes às emendas constitucionais, tal
não autoriza a chamar de controle "de constitucionalidade" o exercício de compatibilidade vertical
que se exerce em razão deles, notadamente no caso de o texto constitucional permanecer incólume de
qualquer violação legislativa (ou seja, no caso de a lei não violar a Constituição propriamente, mas
apenas o tratado de direitos humanos em causa). Em suma, deve-se chamar de controle de
constitucionalidade apenas o estrito caso de (in)compatibilidade vertical das leis com a Constituição, e
de controle de convencionalidade os casos de (in)compatibilidade legislativa com os tratados de
direitos humanos (formalmente constitucionais ou não) em vigor no país.

Vejamos, nos itens a e b seguintes, o desenvolvimento da teoria do controle de convencionalidade
perante o sistema interamericano de direitos humanos, bem assim a maneira pela qual dito controle
deve realizar-se no Brasil (em suas modalidades concentrada e difusa).

a) A doutrina do controle de convencionalidade no sistema interamericano. No sistema
interamericano de direitos humanos a teoria do controle de convencionalidade apareceu, pela
primeira vez, em 26 de setembro de 2006, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou
o Caso Almonacid Arellano e outrosVs. Chile, e assim estabeleceu no parágrafo 124 da sentença:

"A Corte tem consciência de que os juízes e tribunais internos estão sujeitos ao ímpeto da lei e, por
isso, estão obrigados a aplicar as disposições vigentes no ordenamento jurídico. Porém, quando um
Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção Americana, seus juízes, como parte do
aparato do Estado, também estão submetidos a ela, o que os obriga a velar para que os efeitos das
disposições da Convenção não se vejam prejudicados pela aplicação de leis contrárias ao seu objeto e
fim, e que desde o seu início carecem de efeitos jurídicos. Em outras palavras, o Poder Judiciário deve
exercer uma espécie de 'controle de convencionalidade' entre as normas jurídicas internas que aplicam
nos casos concretos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nesta tarefa, o Poder
Judiciário deve ter em conta não somente o tratado, senão também a interpretação que do mesmo tem
feito a Corte Interamericana, intérprete última da Convenção Americana" [grifo nosso].

Esse julgamento foi, portanto, o caso que inaugurou formalmente a doutrina do controle (interno)
de convencionalidade no âmbito do Continente Americano. Foi também o caso a partir do qual



verificou-se ser intenção da Corte Interamericana que o controle de convencionalidade por parte dos
tribunais locais seja tido como verdadeira questão de ordem pública internacional. Esclareça-se,
porém, que desde o início de suas atividades (em 18 de julho de 1978) a Corte tem controlado a
convencionalidade das leis dos Estados-partes à Convenção Americana, pois essa é exatamente a
função de um tribunal internacional de direitos humanos em caso de a Justiça interna falhar no
exercício desse controle. O que aqui se coloca é que a nomenclatura "controle de convencionalidade" -
já referida, antes de 2006, no voto separado do Juiz Sérgio García Ramirez, no Caso Myrna Mack
ChangVs.Guatemala, j. 25.11.2003 - veio formalmente aparecer no sistema interamericano passados
mais de vinte anos do início de funcionamento da Corte, quando então as atenções sobre o tema
tornaram-se intensas. E mais: a partir de 2006 a Corte Interamericana transportou essa
obrigatoriedade de controle, de forma prioritária, para o Judiciário interno dos Estados-partes (o que
não havia feito expressamente até então).

Pouco tempo depois, voltou a Corte a referir-se ao controle de convencionalidade, no Caso dos
Trabalhadores Demitidos do Congresso Vs. Peru, julgado em 24 de novembro de 2006, reforçando o seu
entendimento anterior e destacando algumas especificidades desse controle. No parágrafo 128 da
sentença, assim estabeleceu a Corte:

"Quando um Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção Americana, seus juízes
também estão submetidos a ela, o que os obriga a velar para que o efeito útil da Convenção não se
veja diminuído ou anulado pela aplicação de leis contrárias às suas disposições, objeto e fim. Em
outras palavras, os órgãos do Poder Judiciário devem exercer não somente um controle de
constitucionalidade, senão também 'de convencionalidade' ex officio entre as normas internas e a
Convenção Americana, evidentemente no âmbito de suas respectivas competências e dos
regulamentos processuais correspondentes. Esta função não deve se limitar exclusivamente às
manifestações ou atos dos postulantes em cada caso concreto (...)".

Perceba-se, agora, a redação imperativa da Corte no sentido de ser um dever do Poder Judiciário
interno o de controlar a convencionalidade de suas leis em face dos tratados de direitos humanos em
vigor no país.618 Na frase derradeira do primeiro trecho citado (Caso Almonacid Arellano e outros Vs.
Chile), segundo a qual o Poder Judiciário "deve ter em conta não somente o tratado, senão também a
interpretaçãoque do mesmo tem feito a Corte Interamericana, intérprete última da Convenção
Americana", fica claro também que o controle de convencionalidade exercido pelos juízes e tribunais
nacionais deverá pautar-se pelos padrões estabelecidos pela "intérprete última" da Convenção (ou
seja, a Corte Interamericana). Isso tem reflexos no chamado controle difuso de convencionalidade,
pois se a Corte (repita-se: a "intérprete última" da Convenção) não limita o dito controle a um pedido
expresso das partes em um caso concreto, e se, ao seu turno, os juízes e tribunais locais "devem" levar
em conta a interpretação que do tratado faz aquele Tribunal, tal significa que o Poder Judiciário
interno não deve se prender à exclusiva solicitação das partes, mas controlar a convencionalidade das
leis ex officio sempre que estiver diante de um caso concreto cuja solução possa ser encontrada em
tratado internacional de direitos humanos em que o Estado seja parte: iura novit curia.

Destaque-se que todo e qualquer tratado de direitos humanos é paradigma para o controle de
convencionalidade, e não somente a Convenção Americana (veja-se que a Corte refere-se a "um
tratado internacional como a Convenção Americana").619 Assim, é equivocado dizer - como vem
fazendo parte da doutrina que tem estudado recentemente o tema - que apenas a Convenção
Americana é paradigma do controle de convencionalidade das normas domésticas; reforça esse
entendimento a redação do art. 64, § 1º, da própria Convenção Americana, segundo o qual os Estados-
membros da OEA "poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de outros
tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos..." [grifo nosso]. Os
direitos previstos em todos esses instrumentos, assim, formam aquilo que se pode chamar de "bloco
de convencionalidade", à semelhança do conhecido "bloco de constitucionalidade"; ou seja, formam
um corpus juris de direitos humanos de observância obrigatória aos Estados-partes.620

Enfim, a negativa do Poder Judiciário estatal em controlar a convencionalidade pela via difusa, sob
o argumento de que não solicitado pelas partes ou de que não é possível exercê-lo ex officio, é motivo
suficiente para acarretar a responsabilidade internacional do Estado por violação de direitos
humanos, para além de atribuir à Corte Interamericana a competência última (complementar) para o
exercício desse controle. Frise-se, ademais, que essa obrigação dos juízes internos em controlar a



convencionalidade das leis passa a existir mesmo naqueles países em que os juízes singulares não têm
competência para realizar o controle de constitucionalidade (países que reservam tal controle apenas
à Corte Suprema ou a uma Sala Constitucional da Corte Suprema, a exemplo do Uruguai, México e
Costa Rica).621

Foi, porém, no Caso Cabrera García e Montiel Flores Vs. México, julgado em 26 de novembro de
2010, que a Corte Interamericana (por unanimidade de votos) afirmou em definitivo a sua doutrina
jurisprudencial sobre o "controle de convencionalidade". Dos parágrafos 225 a 233 da sentença, a
Corte reafirmou sua jurisprudência consolidada sobre o tema, citando (como reforço à sua
fundamentação) decisões de várias Cortes Supremas de países latino-americanos que atribuem
obrigatoriedade interna às interpretações que tem feito a CIDH dos dispositivos da Convenção
Americana. A partir desse julgamento, passou então a ser dever do Poder Judiciário dos Estados
controlar a convencionalidade das normas de Direito interno, sendo certo que a negativa em assim
proceder acarreta a responsabilidade internacional do Estado.

Não obstante ter sido no Caso Cabrera García e Montiel Flores Vs. México que a Corte
Interamericana afirmou em definitivo sua doutrina sobre o controle de convencionalidade, a grande
novidade jurisprudencial da Corte sobre a matéria ainda estaria por vir. De fato, esperava-se o
momento em que a Corte ampliaria a obrigação de controlar a convencionalidade das normas
internas a outros órgãos do Estado, que não somente os juízes. Tal veio a ocorrer quando do
julgamento do Caso Gelman Vs.Uruguai, em 24 de fevereiro de 2011, quando então entendeu a Corte
que todos os órgãos do Estado, incluídos os juízes, estão submetidos à autoridade da Convenção
Americana, cabendo aos juízes e órgãos vinculados à administração da Justiça em todos os níveis
exercer ex officio o controle de convencionalidade das normas internas relativamente à Convenção
Americana, no âmbito de suas respectivas competências e das regras processuais pertinentes. Nas
palavras da Corte Interamericana: "Quando um Estado é parte em um tratado internacional como a
Convenção Americana, todos os seus órgãos, incluídos seus juízes, estão a ele submetidos, o qual os
obriga a velar a que os efeitos das disposições da Convenção não se vejam diminuídos pela aplicação
de normas contrárias a seu objeto e fim, pelo que os juízes e órgãos vinculados à administração da
Justiça em todos os níveis têm a obrigação de exercer ex officio um 'controle de convencionalidade'
entre as normas internas e a Convenção Americana, evidentemente no âmbito de suas respectivas
competências e das regras processuais correspondentes, e nesta tarefa devem levar em conta não
somente o tratado, senão também a interpretação que do mesmo tem feito a Corte Interamericana,
intérprete última da Convenção Americana".622 Ainda que este tópico estude precipuamente o
controle jurisdicional da convencionalidade das leis, é necessário ter nítido que a partir do julgamento
do Caso Gelman Vs. Uruguai, de 24.02.2011, a Corte Interamericana amplia essa obrigação a todos os
órgãos vinculados à administração da Justiça, no âmbito de suas respectivas competências e das
regras processuais pertinentes. Seria o caso, no Brasil, v.g., de se exigir cada vez mais do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) a obrigação de controlar a convencionalidade das leis que aplica nos casos
concretos.

Em suma, tais decisões da Corte Interamericana somadas demonstram claramente que o controle
nacional da convencionalidade das leis há de ser tido como o principal e mais importante, sendo que
apenas no caso da falta de sua realização interna (ou de seu exercício insuficiente) é que deverá a
Justiça Internacional atuar, trazendo para si a competência de controle em último grau (decisão da
qual tem o Estado o dever de cumprir). Assim, à luz da jurisprudência da Corte Interamericana o
controle nacional (pelos juízes e tribunais internos) da convencionalidade das normas domésticas é o
que por primeiro deve ser realizado, antes de qualquer manifestação de um tribunal internacional a
respeito.623 Dessa forma, as cortes internacionais somente controlarão a convencionalidade de uma
norma interna caso o Poder Judiciário de origem não tenha controlado essa mesma
convencionalidade, ou a tenha realizado de maneira insuficiente. Portanto, é incorreto pensar que
apenas o controle internacional da convencionalidade das leis (realizado pelas instâncias
internacionais de direitos humanos) seria o verdadeiro controle de convencionalidade, uma vez que
tal raciocínio guarda a insuperável incongruência de não reconhecer que é dos próprios tribunais
internacionais (v.g., da Corte Interamericana) que decorre a exigência de os juízes e tribunais internos
controlarem (em primeira mão, antes de qualquer manifestação internacional sobre o tema) a
convencionalidade de suas normas domésticas. O controle de convencionalidade internacional é
apenas coadjuvante ou complementar do controle oferecido pelo Direito interno, como destaca,
inclusive, o segundo considerando da Convenção Americana, que dispõe ser a proteção internacional



convencional "coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados
americanos".

Cabe, então, aos operadores do Direito compreender como se realiza tal controle de
convencionalidade no plano do ordenamento doméstico. No Brasil, como já se falou, a Constituição
Federal de 1988 acolhe os tratados de direitos humanos com índole e nível de normas constitucionais,
independentemente de aprovação legislativa por maioria qualificada (cf. art. 5º, §§ 2º e 3º). Tal faz
com que o sistema brasileiro aceite as vias concentrada e difusa de controle da convencionalidade das
leis, como se verá a seguir.

b) O controle de convencionalidade no Direito brasileiro. Analisados o desenvolvimento do tema no
sistema interamericano e a exigência da Corte Interamericana em que os juízes e tribunais locais
controlem a convencionalidade das leis, cabe agora compreender como se realiza tal controle perante
o Direito brasileiro. Comecemos por compreendê-lo em sua modalidade concentrada e,
posteriormente, passemos ao estudo do controle difuso.624

b.1) Controle concentrado de convencionalidade. No que tange ao controle concentrado de
convencionalidade, a pergunta a ser respondida é comooperacionalizá-lo perante o STF e qual a base
jurídica para se exercê-lo perante o Supremo.

Ora, se a Constituição possibilita sejam os tratados de direitos humanos alçados ao patamar
constitucional, com equivalência de emenda, por questão de lógica deve também garantir-lhes os
meios que prevê a qualquer norma constitucional ou emenda de se protegerem contra investidas não
autorizadas do direito infraconstitucional. Nesse sentido, o que defendemos é ser plenamente possível
utilizar-se das ações do controle concentrado, como a ADIn (que invalidaria a norma
infraconstitucional por inconvencionalidade), a ADECON (que garantiria à norma infraconstitucional a
compatibilidade vertical com um tratado de direitos humanos formalmente constitucional), ou até
mesmo a ADPF (que possibilitaria exigir o cumprimento de um "preceito fundamental" encontrado
em tratado de direitos humanos formalmente constitucional), não mais fundamentadas apenas no
texto constitucional, senão também nos tratados de direitos humanos aprovados pela sistemática do
art. 5º, § 3º, da Constituição e em vigor no país. Assim, os legitimados para o controle concentrado
(constantes do art. 103 da Constituição) passam a ter a seu favor um arsenal muito maior do que
anteriormente tinham para invalidar lei interna incompatível com os tratados de direitos humanos
internalizados com quorum qualificado. Daí então poder-se dizer que os tratados de direitos humanos
internalizados por essa maioria qualificada servem de meio de controle concentrado (de
convencionalidade) das normas de Direito interno, para além de servirem como paradigma para o
controle difuso.

Dessa forma, a conhecida Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) transformar-se-ia em
verdadeira Ação Direta de Inconvencionalidade. De igual maneira, a Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADECON) assumiria o papel de Ação Declaratória de Convencionalidade (seria o
caso de propô-la quando a norma infraconstitucional não atinge a Constituição de qualquer maneira,
mas se pretende desde já garantir sua compatibilidade com determinado comando de tratado de
direitos humanos formalmente incorporado com equivalência de emenda constitucional). Em
idêntico sentido, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) poderia ser
utilizada para proteger "preceito fundamental" de um tratado de direitos humanos violado por
normas infraconstitucionais, inclusive leis municipais e normas anteriores à data que o dito tratado foi
aprovado (e entrou em vigor) com equivalência de emenda constitucional no Brasil.625 Não se pode
também esquecer da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), prevista no art. 103, §
2º, da Constituição, que poderá ser proposta sempre que faltar lei interna que se faria necessária a dar
efetividade a uma norma convencional. Nesse caso, pode o STF declarar a inconvencionalidade por
omissão de medida para tornar efetiva norma internacional de direitos humanos em vigor no Brasil e
anteriormente aprovada por maioria qualificada, dando ciência ao Poder competente para a adoção
das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.

Ainda no que tange às omissões legislativas, passa (doravante) a ser perfeitamente cabível o
remédio constitucional do mandado de injunção para colmatar omissões normativas que
impossibilitem o exercício de um direito ou liberdade presente em tratado de direitos humanos
internalizado com quorum qualificado, uma vez que o comando constitucional garante a utilização de
tal remédio "sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e



liberdades constitucionais [inclusive das normas constitucionais por equiparação, como é o caso dos
tratados equivalentes às emendas constitucionais] e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania" (art. 5º, inc. LXXI).

Em suma, o que se está a defender é o seguinte: quando o texto constitucional (no art. 102, inc. I,
alínea a) diz competir precipuamente ao Supremo Tribunal Federal a "guarda da Constituição",
cabendo-lhe julgar originariamente as ações diretas de inconstitucionalidade (ADIn) de lei ou ato
normativo federal ou estadual ou a ação declaratória de constitucionalidade (ADECON) de lei ou ato
normativo federal, está autorizando que os legitimados próprios para a propositura de tais ações
(constantes do art. 103 da Constituição) ingressem com tais medidas sempre que a Constituição ou
quaisquer normas a ela equivalentes (como, v.g., os tratados de direitos humanos internalizados com
quorum qualificado) estiverem sendo violadas por normas infraconstitucionais. A partir da Emenda
Constitucional 45/04, é necessário entender que a expressão "guarda da Constituição", utilizada pelo
art. 102, inc. I, alínea a, alberga, além do texto da Constituição propriamente dito, também as normas
constitucionais por equiparação, como é o caso dos tratados de direitos humanos citados. Assim,
ainda que a Constituição silencie a respeito de um determinado direito, mas estando esse mesmo
direito previsto em tratado de direitos humanos constitucionalizado pelo rito do art. 5º, § 3º, passa a
caber, no STF, o controle concentrado de constitucionalidade/convencionalidade (v.g., uma ADIn) para
compatibilizar a norma infraconstitucional com os preceitos do tratado constitucionalizado.

O motivo pelo qual apenas os tratados "equivalentes" às emendas constitucionais podem ser
paradigma ao controle concentrado de convencionalidade liga-se à importância que atribuiu a
Constituição Federal de 1988 ao controle abstrato de normas, invertendo a lógica dos textos
constitucionais anteriores, nos quais a preponderância era para a fiscalização difusa (concreta) de
constitucionalidade. Prova disso é que a Carta de 1988 destinou legitimados específicos para o
exercício do controle abstrato, constantes do seu art. 103.626 Tal fato, segundo Gilmar Ferreira
Mendes, "fortalece a impressão de que, com a introdução desse sistema de controle abstrato de
normas, com ampla legitimação e, particularmente, a outorga do direito de propositura a diferentes
órgãos da sociedade, pretendeu o constituinte reforçar o controle abstrato de normas no
ordenamento jurídico brasileiro como peculiar instrumento de coerção do sistema geral incidente".627
Isso significa, em outras palavras, que a Constituição de 1988 deu particular ênfase à fiscalização
abstrata de normas, em detrimento do controle de constitucionalidade difuso. Daí se entender, em
suma, que apenas os instrumentos de direitos humanos "equivalentes" às emendas constitucionais
(aprovados por três quintos dos votos dos membros de casa Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos) podem ser paradigma ao controle abstrato de convencionalidade perante o STF, por se tratar
de normas internacionais de direitos humanos que, igualmente, guardam maior importância na nossa
ordem constitucional (equivalentes que são às próprias normas formalmente constitucionais).628

b.2) Controle difuso de convencionalidade. Os tratados de direitos humanos não internalizados pela
maioria qualificada acima estudada serão paradigma (apenas) do controle difuso de
convencionalidade (pois, no nosso entendimento, os tratados de direitos humanos não aprovados pela
maioria qualificada referida são somente materialmente constitucionais, diferentemente dos tratados
aprovados por aquela maioria, que têm status material e formal de normas constitucionais). Assim,
para que haja o controle pela via de ação (controle concentrado) devem os tratados de direitos
humanos ser aprovados pela sistemática do art. 5º, § 3º, da Constituição (ou seja, devem ser
equivalentes às emendas constitucionais); e para que haja o controle pela via de exceção (controle
difuso) basta sejam esses tratados ratificados e estarem em vigor no plano interno, pois, por força do
art. 5º, § 2º, da mesma Carta, já têm eles status de norma constitucional.629

Assim, o controle difuso de convencionalidade é aquele a ser exercido por todos os juízes e
tribunais do país, a requerimento das partes ou ex officio. Uma vez que todos os tratados de direitos
humanos em vigor no Brasil guardam nível materialmente constitucional, constitui obrigação dos
juízes e tribunais locais (inclusive do STF, v.g., quando decide um Recurso Extraordinário, um Habeas
Corpus etc.) invalidar as leis internas - sempre quando menos benéficas que o tratado de direitos
humanos em causa, em atenção ao princípio prohomine - que afrontam as normas internacionais de
direitos humanos que o Brasil aceitou (por meio de ratificação formal) na órbita internacional. Nesse
caso, também a exemplo do que ocorre no controle difuso de constitucionalidade, a decisão judicial
que invalida uma lei interna em razão do comando de um tratado só produz efeitos inter partes, isto é,
somente entre os atores participantes do caso concreto.



Observe-se que o controle de convencionalidade difuso existe entre nós desde a promulgação da
Constituição, em 5 de outubro de 1988, e desde a entrada em vigor dos tratados de direitos humanos
ratificados pelo Brasil após essa data, não obstante nenhuma doutrina pátria (até agora) ter feito
referência a essa terminologia. Tanto é certo que o controle de convencionalidade difuso existe desde
a promulgação da Constituição, que o texto do art. 105, inc. III, alínea a, da Carta de 1988 - tomando-se
como exemplo o controle no Superior Tribunal de Justiça - diz expressamente que a esse tribunal
compete "julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando
a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência" [grifo nosso].630 Já o
controle de convencionalidade concentrado, esse sim, nascera apenas em 8 de dezembro de 2004, com
a promulgação da Emenda Constitucional nº 45.

Como já se falou, a Corte Interamericana tem entendido (desde 2006, quando julgou o Caso
Almonacid Arellano e outros Vs. Chile) que o controle de convencionalidade por parte dos juízes e
tribunais locais é um dever que decorre da ordre public internacional, não podendo ser afastado por
qualquer pretexto, sob pena de responsabilidade internacional do Estado.

Nesse exato sentido, v.g., a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do processo
RR-1072-72.2011.5.02.0384, em 24 de setembro de 2014, ao adotar expressamente o nosso
entendimento sobre o controle difuso de convencionalidade declarou, por unanimidade, que a
previsão contida no art. 193, § 2.º, da CLT (verbis: "O empregado poderá optar pelo adicional de
insalubridade que porventura lhe seja devido"), além de incompatível com a Constituição de 1988
(que garante de forma plena o direito ao recebimento dos adicionais de penosidade, insalubridade e
periculosidade, sem qualquer ressalva no que tange à cumulação) é também inconvencional, por
violar dois tratados de direitos humanos (Convenções 148 e 155 da OIT) que admitem a hipótese de
cumulação dos adicionais e estabelecem critérios e limites dos riscos profissionais em face da
exposição simultânea a vários fatores nocivos.631

Em suma, no Direito brasileiro atual todos os tratados que formam o corpusjuris convencional dos
direitos humanos de que o Estado é parte servem como paradigma ao controle de convencionalidade
das normas internas, com as especificações que se fez acima: a) tratados de direitos humanos
internalizados com quorum qualificado (equivalentes às emendas constitucionais) são paradigma do
controle concentrado (para além, obviamente, do controle difuso), cabendo, v.g., uma ADIn no STF a
fim de invalidar norma infraconstitucional incompatível com eles; b) tratados de direitos humanos
que têm somente "status de norma constitucional" (não sendo "equivalentes às emendas
constitucionais", posto que não aprovados pela maioria qualificada do art. 5º, § 3º) são paradigma
somente do controle difuso de convencionalidade, podendo qualquer juiz ou tribunal neles se
fundamentar para declarar inválida uma lei que os afronte.

Em relação ao tema do controle de convencionalidade, existe ainda um último aspecto a ser
ressaltado, que diz respeito aos tratados internacionais comuns. Seriam eles também paradigma para
o controle de convencionalidade das leis? Primeiramente, sabe-se (contrariamente ao que ainda
pensa o STF) que os tratados internacionais comuns (aqueles que versam temas alheios aos direitos
humanos) também têm status superior ao das leis internas. Se bem que não equiparados às normas
constitucionais, os instrumentos convencionais comuns (como sempre defendemos, com base no art.
27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, ratificada pelo Brasil em setembro de
2009) têm hierarquia supralegal em nosso país, posto não poderem ser revogados por lei interna
posterior, como também estão a demonstrar vários dispositivos da própria legislação brasileira,
dentre eles o art. 98 do CTN (verbis: "Os tratados e as convenções internacionais revogam ou
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha"). Nesse
último caso, tais tratados (comuns) também servem de paradigma ao controle das normas
infraconstitucionais, posto estarem situados acima delas, com a única diferença (em relação aos
tratados de direitos humanos) que não servirão de paradigma do controle de convencionalidade
(expressão reservada aos tratados com nível constitucional), mas do controle de supralegalidade das
normas infraconstitucionais.632 Assim, as leis contrárias aos tratados comuns são inválidas por
violação ao princípio da hierarquia, uma vez que tais tratados (sendo supralegais) acima delas se
encontram.633

Frise-se que tal controle de supralegalidade é sempre exercido pela via de exceção, ou seja, é



sempre difuso; já o controle de convencionalidade poderá ser difuso ou concentrado, nesse último caso
quando o tratado de direitos humanos for aprovado pela sistemática do art. 5º, § 3º, da Constituição e
entrar em vigor no Brasil (entenda-se, após ratificado...) com equivalência de emenda constitucional.

Em conclusão, o que se pode (doravante) verificar é que existem no Direito brasileiro atual seis
tipos de controle das normas internas, quais sejam: 1 - o controle de legalidade (v.g., a
compatibilização de um decreto com uma lei ordinária); 2 - o controle de supralegalidade (exercido
em relação aos tratados comuns); 3 - o controle de constitucionalidade concentrado; 4 - o controle de
constitucionalidade difuso; 5 - o controle de convencionalidade concentrado (para os tratados de
direitos humanos equivalentes às emendas constitucionais); e 6 - o controle de convencionalidade
difuso (para todos os tratados de direitos humanos em vigor no país). Tal faz com que as justificativas
que se costumam dar para o descumprimento das obrigações convencionais assumidas pelo Estado
sejam absolutamente ineficazes à luz do Direito Internacional Público (especialmente do Direito
Internacional dos Direitos Humanos) e, agora, também da própria ordem constitucional brasileira,
que passa a estar integrada com esses novos (e até então pouco conhecidos) meios de controle das
normas do Direito interno.

Seção V – Dos Tratados em Matéria Tributária

1. Propositura do problema. Como já se estudou, de acordo com a doutrina monista
internacionalista - que adotamos e sustentamos como correta - o Direito Internacional Público
encontra-se em posição de absoluta primazia sobre o Direito interno estatal. Tal primazia atribui aos
tratados ratificados pelo Brasil (quaisquer que sejam) um status hierárquico superior a toda a
legislação doméstica do país. Assim, depois de publicados, os tratados passam a ter forçanormativa no
nosso ordenamento interno, revogando as disposições ordinárias em contrário e devendo ser
observados pelas leis que sobrevenham. Mas frise-se que a lei geral não sucumbe diante do tratado
por ser esse posterior ou especial em relação a ela. A prevalência dos tratados internacionais sobre as
leis nacionais dá-se não em razão de sua posterioridade ou eventual especialidade, mas sim em
decorrência de seu caráter supralegal, que impede sejam eles revogados por lei posterior ou especial.
A lei interna posterior, assim, é inválida e ineficaz em relação ao tratado anteriormente firmado,
devendo os tribunais abster-se de aplicar tal lei enquanto o respectivo tratado vincular o Estado. A
recusa do Poder Judiciário em aplicar os tratados ratificados pelo governo leva inclusive à
responsabilização do Estado no plano internacional (v. Parte II, Capítulo II, Seção V, item nº 9).
Ademais, os tratados internacionais têm sua forma própria de revogação, que é a denúncia, só
podendo ser alterados por outras normas de natureza idêntica ou de categoria superior,
internacionais ou supranacionais, jamais por leis internas (caso de treaty override). Para o Direito
Internacional Público, os compromissos exteriores assumidos pelo Estado são superiores às
obrigações assumidas pelo mesmo no plano interno, não sendo possível a alegação de que o eventual
não cumprimento de um tratado dar-se-ia em virtude de decisões judiciais sustentando a sua
inconstitucionalidade ou da existência de norma superveniente substancialmente contrária ao
conteúdo do acordo. Pretender que, por meio de legislação interna superveniente, se possa revogar
tratados internacionais, significa admitir que um Estado, por si só, tem o poder de modificar o
conteúdo de compromissos internacionalmente assumidos, sem o consentimento das demais partes-
contratantes, o que não é lógico e tampouco jurídico.

No Brasil, essa doutrina que se acaba de expor foi expressamente reconhecida, em matéria
tributária, pelo art. 98 do CTN, que passaremos a estudar em seguida. Mas frise-se que a análise desse
dispositivo cingir-se-á essencialmente aos aspectos que interessam à teoria dos tratados, não sendo
aqui - e tampouco esse é o nosso propósito - o lugar de se estudar questões de índole propriamente
tributária, dentre as quais talvez as mais importantes sejam as ligadas à eliminação da dupla ou
múltipla tributação no plano internacional.634

2. O art. 98 do Código Tributário Nacional. Dentro do seu Livro Segundo, Título I, Capítulo I,
Seção II, o CTN (Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966) versou sobre os tratados em matéria tributária
no seu art. 98, que assim dispõe:

"Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna,
e serão observados pela que lhes sobrevenha".

Tal dispositivo, como se percebe nitidamente, atribui primazia aos tratados internacionais em



matéria tributária sobre toda a legislação tributária interna, apontando para o fato de os tratados
revogarem ou modificarem as normas domésticas sem, contudo, poderem ser revogados por estas, o
que evidentemente lhes atribui um status de supralegalidade absoluto dentro do sistema jurídico-
tributário nacional, em respeito à norma pacta sunt servanda inscrita no art. 26 da Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados. Aliás, verdade seja dita: o art. 98 do CTN é o único dispositivo
existente, em toda a legislação brasileira, a atribuir expressa primazia do tratado sobre a nossa
legislação doméstica.

O comando do dispositivo se dirige aos três poderes tributantes: União, Estados-federados e
Municípios. E uma vez incorporado o tratado ao ordenamento jurídico pátrio, a revogação ou
modificação da legislação tributária das unidades federadas e das municipalidades se opera
automaticamente, não sendo necessária qualquer ação legislativa desses mesmos entes para tanto.
Daí se entender então que o tratado, concluído pela República Federativa do Brasil, salvo disposição
convencional em contrário, atinge internamente a União e os demais componentes da República
(Estados e Municípios) de forma imediata, produzindo efeitos erga omnes e ex tunc.635

A expressão "legislação tributária" referida pelo art. 98 do CTN tem o seu alcance determinado pelo
art. 96 do mesmo Código, compreendendo "as leis, os tratados e as convenções, os decretos e as
normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos ou relações jurídicas a eles
pertinentes". É sobre tais normas que os tratados em matéria tributária se sobrepõem, segundo o
comando do art. 98.

A compatibilização do art. 98 do CTN com o sistema jurídico-tributário brasileiro, contudo, nunca
ocorreu de forma tranquila, não tendo ele passado imune às críticas de praticamente toda a doutrina
tributarista nacional. A primeira delas diz respeito à sua redação, uma vez que - segundo a doutrina
especializada - tais tratados não revogam propriamente a legislação tributária interna, mas sim sobre
ela prevalecem no caso concreto. Entendem os autores tributaristas que a expressão revogação foi mal
utilizada pelo Código, que deveria ter se referido à derrogação da legislação tributária interna pelos
tratados.636 Em verdade, o que ocorreu foi que o CTN preferiu se valer de uma expressão que é
gênero, e não da espécie correta, que realmente seria o termo "derrogam". Como se sabe, "revogação"
é gênero do qual fazem parte duas espécies: a ab-rogação (revogação total de uma lei) e a derrogação
(revogação parcial dessa mesma lei). Assim, quando o CTN se utiliza da expressão-gênero revogação,
deve o intérprete ler aí que a referência diz respeito à sua espécie derrogação, em homenagem à
precisão técnica.

A segunda crítica formulada pela doutrina ao art. 98 do CTN - esta sim com interesse ao Direito
Internacional - diz respeito à sua aparente inconstitucionalidade. Objeta-se ser inconstitucional tal
dispositivo, pelo fato de ter ele atribuído a certa categoria de normas um grau hierárquico (superior)
que somente o texto constitucional poderia atribuir.637 Nesse sentido, não caberia à legislação
complementar (como é o caso do CTN, que, como é sabido, foi recepcionado pela Carta Magna de 1988
com status de "lei complementar") disciplinar qualquer hierarquia de normas sem autorização da
Constituição. Para nós, equivocados estão aqueles que assim entendem. E tal equívoco provém da
falta de observância de que tal norma (o art. 98 do CTN) faz exatamente o papel que cabe às leis
complementares, que é o de complementar as normas constitucionais, direcionando seu comando à lei
ordinária, a fim de que esta observe (na dicção do art. 98 em comento) o comando estabelecido pelos
tratados. As leis complementares - como é o caso do CTN - são expressamente recebidas pelo texto
constitucional (art. 59, inc. II) como espécies normativas capazes de disciplinar, de forma detalhada e
uniforme, o sistema tributário nacional, aí inclusa a deliberação sobre a hierarquia normativa das
normas convencionais em matéria tributária no Direito brasileiro.638 O que ocorre, em verdade, é o
seguinte: o CTN, que é uma lei de 1966, foi recepcionado pela Constituição de 1967, com a Emenda nº 1
de 1969, que previa no seu art. 18, § 1º, que a lei complementar estabeleceria normas gerais de direito
tributário, disporia sobre os conflitos de competência nessa matéria entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios e regularia as limitações constitucionais do poder de tributar. Assim,
seguindo autorização do próprio texto constitucional, podia a lei complementar estabelecer o
primado do tratado sobre a legislação tributária interna, uma vez que essa matéria constitui norma
geral de direito tributário, devendo-se então concluir que a consagração, pelo CTN, do primado do
tratado sobre as demais normas da legislação tributária interna, resguardou-se de expressa
autorização constitucional, sendo ainda de se acrescentar que a regra do art. 98 do CTN foi bem
recepcionada pela Constituição de 1988 (art. 146, inc. III), quando disciplinou caber à lei



complementar o estabelecimento de normas gerais em matéria tributária. Assim sendo, a lei interna
que violar tratado em matéria tributária será inconstitucional, não por atacar diretamente o texto
constitucional, mas por violar a competência que a Constituição atribuiu às leis complementares para
estabelecer normas gerais de direito tributário.639

De qualquer forma, o que o CTN pretendeu dizer no art. 98 é que os tratados e convenções
internacionais sobrepairam por toda a legislação tributária interna, seja esta anterior ou posterior a
eles. Em outras palavras, o tratado em matéria tributária derroga a legislação tributária anterior
incompatível e sobrepaira à legislação posterior. Nesse último caso, entende-se que a lei posterior
existe, mas não tem eficácia e aplicabilidade, pois barrada pelo tratado que lhe é superior. E tal
disposição está perfeitamente de acordo com a teoria segundo a qual quando o Congresso Nacional
aprova um compromisso internacional, assume a responsabilidade (ou a obrigação negativa) de não
legislar de maneira contrária ao conteúdo do acordo.640 Ou seja, se o Congresso Nacional concorda
com a ratificação do tratado é porque - como já falamos na Seção anterior - reconhece que, se
ratificado o acordo, estará impedido de editar normas posteriores que o contradigam, o que significa
que uma lei ordinária que pretenda contradizer tratado anterior passa a ser igualmente ineficaz sob o
ponto de vista da Constituição. Esta, ao atribuir ao Poder Legislativo a competência para referendar
os acordos internacionais assinados pelo Presidente da República, assim o fez excluindo qualquer
possibilidade de ab-rogação ou modificação do tratado por meio de lei ordinária posterior. Por esse
motivo é que nos países em que o texto constitucional reconhece o Direito Internacional como parte
integrante do Direito nacional, uma lei que viole tratado internacional anteriormente ratificado, além
de ineficaz e inaplicável, é também - de modo indireto - inconstitucional.

A conclusão que se chega é a de que o art. 98 do CTN apenas confirma a doutrina da superioridade
do Direito Internacional relativamente à legislação interna estatal, não destoando do que ocorre com
os demais tipos de tratados ratificados pelo Estado brasileiro, o qual tem a obrigação de cumprir e
fielmente executar aquilo que pactuou no cenário internacional. A vantagem do referido art. 98 é ter
deixado claro que nenhuma legislação contrária ao tratado anteriormente firmado e em vigor no
Brasil poderá ser aplicada sem antes se proceder à denúncia do instrumento convencional, caso esse
já não mais satisfaça os interesses nacionais.641

Infelizmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem adotado uma interpretação
restritiva do citado dispositivo, entendendo ser o mesmo somente aplicável aos chamados tratados-
contrato (que são normalmente bilaterais e não dão causa à criação de uma regra geral e abstrata de
Direito Internacional, mas à estipulação recíproca e concreta das respectivas prestações e
contraprestações individuais com fins comuns) e não aos tratados-normativos (os quais, por sua vez,
criam normatividade geral de Direito Internacional, constituindo-se normalmente em grandes
convenções multilaterais).642 Tal posicionamento do STF, manifestado inicialmente no julgamento do
RE 80.004/SE, carece de fundamento jurídico, uma vez que o art. 98 não faz qualquer referência a um
ou outro tipo de tratado, devendo ser interpretado como aplicável a ambos. Trata-se de aceitar o
conhecido brocardo jurídico segundo o qual Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (onde
a lei não distingue, não devemos distinguir). Assim, pode-se concluir com Paulo Caliendo que "o uso
da classificação dos tratados em duas espécies, normativa e contratual, é claramente descabido como
fundamentação para a interpretação restritiva do art. 98 do Código Tributário Nacional".643 De
qualquer forma, mesmo a interpretação constritiva do STF confirma a primazia dos tratados sobre
dupla tributação em relação à legislação tributária interna, na medida em que tais tratados são
tratados-contrato, que versam sobre assuntos específicos nas relações bilaterais entre dois Estados.644

Gilberto de Ulhôa Canto, que foi um dos redatores do anteprojeto do CTN, bem demonstra a
guinada de posição que teve o STF relativamente ao tema, uma vez que a sua jurisprudência, ao
tempo da edição do CTN, aceitava tranquilamente o princípio da prevalência dos tratados em matéria
tributária sobre a legislação tributária interna, anterior ou posterior, tendo a Suprema Corte mudado
de direção no julgamento do citado RE 80.004/SE, o qual, apesar de dizer respeito a matéria não
tributária, fez referência ao art. 98 do CTN como regra de exceção, havendo inclusive quem o
considerasse de "duvidosa constitucionalidade".645

À luz do texto constitucional em vigor, nenhum conflito apresenta o art. 98 relativamente a
qualquer dispositivo inscrito na Lei Maior. Pelo contrário: a constitucionalidade dessa disposição legal
é reafirmada pelo seu status de lei complementar, em consonância com o disposto no art. 146, inc. III,



da Constituição de 1988, segundo o qual cabe à lei complementar "estabelecer normas gerais em
matéria de legislação tributária". Nesse caso, a lei complementar (art. 98 do CTN), disciplinando o que
a Constituição reservou para o seu âmbito de competência, passa a vincular o legislador ordinário ao
cumprimento daqueles tratados celebrados pela República Federativa do Brasil e em vigor na nossa
ordem jurídica interna. Em outras palavras, a lei posterior que pretenda violar o art. 98 do CTN e
revogar (em verdade, tornar ineficaz) o tratado em matéria tributária preexistente, passa a ser
inconstitucional, não por atacar diretamente o texto da Lei Maior, mas por pretender violar o campo
de competência que a Constituição atribuiu, com exclusividade, à legislação complementar (caso de
inconstitucionalidade reflexa ou indireta).646

3. A questão das isenções de tributos estaduais e municipais por meio de tratados. Uma
questão que surge da superioridade hierárquica dos tratados internacionais em geral, e dos tratados
em matéria tributária, em especial, diz respeito à possibilidade de se isentar, por meio da celebração
de tratados, tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Quando é
firmado tratado de isenção de tributos federais não surgem maiores questionamentos. Porém, quando
se trata de tributos estaduais, distritais ou municipais a situação se modifica. O problema nasce do
fato de ser o Brasil um Estado Federal, em que existe divisão de competências tributárias entre a
União Federal, os seus Estados-membros, Distrito Federal e Municípios.

Nos termos do art. 18 da Constituição de 1988, os Estados e Municípios brasileiros são entes
dotados de autonomia, podendo assim legislar em matéria tributária em assuntos de sua competência,
levando em consideração os seus interesses particulares caso a caso. Daí então a regra do art. 151, inc.
III, do texto constitucional, segundo a qual é vedado à União "instituir isenções de tributos da
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios". Com base nesse dispositivo fica a
questão de saber se a vedação da União de isentar tributos estaduais, distritais ou municipais se
estende aos tratados internacionais firmados pela República Federativa do Brasil com outros países.

De início, a jurisprudência pátria posicionou-se no sentido de negar a possibilidade de se instituir
isenções pela via dos tratados, como se pode verificar da seguinte decisão do Superior Tribunal de
Justiça:

"Tributário. Isenção. ICMS. Tratado internacional.

1. O sistema tributário instituído pela CF/1988 vedou a União Federal de conceder isenção a
tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e Municípios (art. 151, III).

2. Em consequência, não pode a União firmar tratados internacionais isentando o ICMS de
determinados fatos geradores, se inexiste lei Estadual em tal sentido.

3. A amplitude da competência outorgada à União para celebrar tratados sofre os limites impostos
pela própria Carta Magna.

4. O art. 98, do CTN, há de ser interpretado com base no panorama jurídico imposto pelo novo
sistema tributário nacional".647

De nossa parte, sempre entendemos equivocado esse posicionamento jurisprudencial (hoje já
alterado pelo STF - v. infra).648 E o fundamento para tanto está no seguinte: não é a União que celebra
tratados, mas sim a República Federativado Brasil, da qual a União é apenas parte. Ora, o comando do
legislador constituinte que proíbe a concessão de isenções heterônomas (aquelas concedidas por
normas emanadas de pessoa pública que não é titular da competência para instituir o tributo) está
direcionado tão somente à União (que é pessoa jurídica de Direito interno), e não ao Estado brasileiro
personalizado na República Federativa do Brasil (que é pessoa jurídica de Direito Internacional, à qual
o texto constitucional dá competência para assumir compromissos exteriores). É a República
Federativa do Brasil, ou seja, o Estado brasileiro, e não a União (que é, assim como os Estados
Federados e Municípios, apenas um dos componentes da República), que tem personalidade jurídica
de direito das gentes e, portanto, pode celebrar tratados internacionais com outras potências
soberanas. É clara a regra constitucional do art. 1º da Carta Magna de 1988, segundo a qual a
República Federativa do Brasil é "formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal". Assim, quando se celebra um tratado internacional, ainda que prevendo
determinada isenção que, internamente, seria da competência tributária dos Estados ou Municípios, o



ente que o está celebrando é a República Federativa do Brasil, da qual a União, os Estados e os
Municípios apenas fazem parte. Portanto, a representação externa da nação é una e não fracionada,
razão pela qual a Constituição não atribuiu aos componentes da Federação personalidade jurídica de
Direito Internacional Público. Quando o Presidente da República celebra um tratado internacional (à
luz do art. 84, inc. VIII, da Constituição) o faz não como chefe de Governo (figura de Direito interno),
mas como chefe de Estado (figura de Direito Internacional), com competência para disciplinar
quaisquer dos seus interesses, sejam eles do conjunto federativo (interesses da União) ou de cada um
dos componentes da Federação (interesses dos Estados e dos Municípios).649

Por tais motivos é que, a rigor, sequer pode-se dizer serem propriamente heterônomas as isenções
de tributos estaduais ou municipais concedidas por tratados, vez que não existe qualquer invasão de
competência de um ente da Federação em outro, nesse caso; em verdade, o que se tem aqui são
isenções autônomas, nada mais.650

Assim, com base no que se acaba de expor, fica nítido que a proibição constitucional para
concessão de isenções do art. 151, inc. III, da Constituição de 1988, não tem por destinatário o Estado
brasileiro, mas tão somente a União relativamente aos demais componentes da República Federativa
do Brasil (ou seja, os Estados e Municípios). Em outras palavras, a relação jurídica proibitiva se
estabelece entre a União e os Estados-membros e Municípios e não entre estes e o Estado Federal (o
Estado brasileiro), representado internacionalmente pela República Federativa do Brasil. Esta - a
República - é ente maior, que se sobrepõe a todas as entidades que constitucionalmente a integram.

Em 16 de agosto de 2007 o Plenário do STF, por unanimidade, finalmente decidiu pelo acerto da
tese que se acaba de defender, dando provimento ao RE 229.096/RS, em que a Central Riograndense de
Agroinsumos Ltda. questionava acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que considerou
que a Constituição de 1988 não previu a isenção de ICMS para mercadorias importadas de países que
compõem o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT). O Ministro Sepúlveda Pertence,
acompanhado por todos os demais Ministros presentes à sessão, votou no mesmo sentido do relator
originário Ministro Ilmar Galvão, defendendo a tese de que o Estado Federal não deve ser confundido
com a ordem parcial do que se denomina União. Para ele, é o Estado Federal total (ou seja, a República
Federativa do Brasil) que mantém relações internacionais, e por isso pode estabelecer isenções de
tributos não apenas federais, mas também estaduais e municipais.651

Frise-se, por fim, que já houve Proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 175/1995) visando pôr
termo à discussão, mas que não vingou.652 Apesar disso, vale citá-la como exemplo viável de alteração
do art. 151, inc. III, da Constituição, que passaria a ter a seguinte redação:

"Art. 151. É vedado à União:

(...)

III - instituir isenção de tributo da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
salvo quando prevista em tratado, convenção ou ato internacional do qual o Brasil seja signatário".653

Enfim, não se discute que a Constituição atribuiu autonomia aos Estados e Municípios para
instituir determinados tributos. Contudo, autonomia não significa soberania. Esta é atributo da
República Federativa do Brasil e não das entidades componentes da Federação, que não têm
personalidade jurídica de Direito Internacional Público. Daí a nossa conclusão, na esteira da doutrina
mais abalizada e dos princípios regentes do Direito Internacional, no sentido de que as limitações ao
poder de tributar só se aplicam às relações jurídicas internas da União, jamais às relações
internacionais (estabelecidas por meio de tratados) das quais a República Federativa do Brasil é parte.
Desta sorte, o Estado brasileiro não está impedido de concluir tratados com outros países versando
tributos de competência de quaisquer dos seus componentes, seja a União, sejam os Estados ou os
Municípios.

NOTAS DE RODAPÉ
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5º da Constituição). Para nós, os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil têm índole e nível
constitucionais quer sejam anteriores ou posteriores à EC nº 45/2004 (v., com detalhes, a Parte IV, Capítulo I,
Seção I, item nº 8). Quanto aos tratados comuns, nosso objeto de análise neste tópico, continuou o Ministro a
seguir a doutrina clássica do STF, que os situa no mesmo plano hierárquico da legislação ordinária.

605

. V., nesse exato sentido, Hildebrando Accioly, Tratado de direito internacional público, vol. I, cit., p. 547: "Como
compromissos assumidos pelo Estado em suas relações com outros Estados, eles [os tratados] devem ser
colocados em plano superior ao das leis internas dos que os celebram. Assim, (...) eles revogam as leis
anteriores, que lhes sejam contrárias; as leis posteriores não devem estar em contradição com as regras ou
princípios por eles estabelecidos; e, finalmente, qualquer lei interna com eles relacionada deve ser
interpretada, tanto quanto possível, de acordo com o direito convencional anterior". Na doutrina portuguesa,
v. André Gonçalves Pereira & Fausto de Quadros, Manual de direito internacional público, cit., p. 121-124.

606

. Cf. Heber Arbuet Vignali & Jean Michel Arrighi. Os vínculos entre o direito internacional público e os
sistemas internos, cit., p. 420. Na Alemanha, esse também é o critério adotado para a generalidade dos
tratados ratificados por este país (art. 59, da Lei Fundamental: "Os tratados que regulem as relações políticas
da Federação ou se referem a matérias da legislação federal requerem a aprovação ou a participação, sob a
forma de uma lei federal, dos órgãos competentes na respectiva matéria da legislação federal"), que passam a
prevalecer (inclusive com aplicação imediata, se eles contêm direitos individuais) sobre toda a normatividade
inferior ao direito federal, a exemplo das normas provenientes dos Estados Federados e dos decretos
expedidos pelo governo. Esse entendimento vale, na Alemanha, inclusive para os tratados de direitos
humanos, o que é criticável, por permitir a aplicação do brocardo lexposterior derogat legi priori ao caso de
conflito entre tratado e lei federal posterior; mas é bom fique nítido que naquele país também se encontram
correntes doutrinárias tendentes a atribuir nível constitucional pelo menos à Convenção Europeia de Direitos
Humanos. V., por tudo, Roland Bank, Tratados internacionales de derechos humanos bajo el ordenamiento
jurídico alemán, in Anuario deDerecho Constitucional Latinoamericano, 10º año, t. II, Montevideo: Konrad-
Adenauer-Stiftung, 2004, p. 721-734.

607

. V. Valerio de Oliveira Mazzuoli. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno, cit., p. 186-187.



608

. Todos esses instrumentos jurídicos (tratados internacionais e Constituição) integram aquilo que a doutrina
italiana chama de "normas sobre a produção jurídica", que conferem ao ato "bruto" de formulação da norma
o caráter "institucional" de legislação. Analisada a questão sob esse aspecto, entende-se que uma norma
jurídica não será válida (ainda que seja vigente) caso não tenha sido criada de conformidade com (pelo
menos) algumas de tais normas sobre a produção jurídica (há várias espécies delas, sendo a que nos interessa,
precisamente, a relativa ao "conteúdo mesmo da normatização futura", como, por exemplo, "as disposições
constitucionais [ou convencionais, pode-se acrescentar] que conferem direitos de liberdade aos cidadãos"). V.,
por tudo, Riccardo Guastini, Estudios de teoría constitucional, México, D.F.: UNAM, 2001, p. 85-97.

609

. V. Luigi Ferrajoli. Derechos y garantias: la ley del más débil. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez e Andrea Greppi.
Madrid: Trotta, 1999, p. 20-22. Cf. também, Luigi Ferrajoli, Direito e razão: teoriado garantismo penal, 2ª ed.
rev. e ampl., trad. Ana Paula Zomer Sica (et all.), São Paulo: RT, 2006, p. 329-331.

610

. Tercio Sampaio Ferraz Jr. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, 4ª ed., rev. e ampl. São
Paulo: Atlas, 2003, p. 198.

611

. Nesse exato sentido, v. Luigi Ferrajoli, Derechos y garantías: la ley del más débil, cit., p. 21; e também Luigi
Ferrajoli, Direito e razão: teoria do garantismo penal, cit., p. 330.

612

. Ainda sobre a diferença entre vigência e validade das normas jurídicas, v. Riccardo Guastini, Estudios de
teoría constitucional, cit., p. 90-92.

613

. Para detalhes, v. Valerio de Oliveira Mazzuoli, Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno,
cit., p. 187-193.

614

. V. Luiz Flávio Gomes. Estado constitucional de direito e a nova pirâmide jurídica. São Paulo: Premier Máxima,
2008, p. 25-28. Cf. ainda, Luiz Flávio Gomes & Rodolfo Luis Vigo, Do Estado de direito constitucional e
transnacional: riscos e precauções (navegando pelas ondas evolutivas do Estado, do direito e da justiça), São
Paulo: Premier Máxima, 2008, p. 45-143. Para uma atualização dessa "nova pirâmide jurídica", v. Luiz Flávio
Gomes & Valerio de Oliveira Mazzuoli, Características gerais do direito (especialmente do direito
internacional) na pós-modernidade, cit., p. 474-477.

615

. Frise-se existir uma situação excepcional, em que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei afeta o



seu plano de vigência, fulminando desde logo sua validade e consequente eficácia. Trata-se, como lembra Luiz
Flávio Gomes, do caso em que a lei é declarada inconstitucional em seu aspecto formal. Neste caso, "não há
como negar que essa declaração de inconstitucionalidade afeta (desde logo) o plano da validade da norma,
mas, além disso, também o da vigência. Uma lei que não tenha seguido o procedimento legislativo correto,
após a declaração da sua inconstitucionalidade formal (embora publicada no Diário Oficial), deixa de possuir
vigência. Se é certo que a declaração de inconstitucionalidade material não toca nesse aspecto formal
(vigência), não se pode dizer a mesma coisa em relação à inconstitucionalidade formal" (Estadoconstitucional
de direito e a nova pirâmide jurídica, cit., p. 77). Nesse exato sentido a lição de Riccardo Guastini, para quem a
invalidade formal "é uma invalidade do tipo 'forte', que, por regra, comporta nada menos que a inexistência
da lei" (Estudios de teoría constitucional, cit., p. 93).

616

. Este tema não havia sido sistematizado no Brasil (embora já referido, en passant, por alguns autores) antes
de vir à luz a nossa Tese de Doutorado em Direito Internacional, defendida na UFRGS em 4.11.2008, publicada
sob o título Tratados internacionais de direitos humanos edireito interno, São Paulo: Saraiva, 2010 (já cit.).
Contudo, o tema do controle de convencionalidade não era o objeto principal da Tese (cujo objetivo central foi
estudar a teoria do "diálogo das fontes" no Direito Internacional Público), tendo ali sido suscitado em apenas
uma de suas seções (Seção II do Capítulo II). Ocorre que o interesse despertado pelo assunto no Brasil foi tão
grande, que nos fez desenvolver em obra autônoma o que ali havíamos originalmente estudado. V., assim,
Valerio de Oliveira Mazzuoli, O controle jurisdicional da convencionalidade das leis, São Paulo: RT, 2009, 144p.
(Coleção "Direito e Ciências Afins", vol. 4). Para um estudo comparado dos modelos de controle no Brasil,
Argentina, Chile, México, Peru e Uruguai, v. Luiz Guilherme Marinoni & Valerio de Oliveira Mazzuoli
(coords.), Controle de convencionalidade: um panorama latino-americano, Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, 711p.

617

. Recomendamos ao leitor o estudo atento deste ponto antes da compreensão da tese que agora se irá expor.

618

. Frise-se, porém, que a aplicação dos tratados de direitos humanos pelo Judiciário nacional deve atender ao
princípio pro homine; ou seja, o Judiciário nacional tem o dever de aplicar o tratado em detrimento até mesmo
da Constituição do Estado, sempre que a norma em causa for mais benéfica ao ser humano sujeito de direitos
(v. infra).

619

. A Corte Interamericana, no Caso Gómez Palomino Vs. Peru, de 22 de novembro de 2005, pela primeira vez
controlou a convencionalidade de outro tratado além da Convenção Americana; no caso em tela, utilizou-se
para fins de controle a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, aprovada em
Belém do Pará (Brasil) em 1994.

620

. Esse "bloco de convencionalidade" pode apresentar-se relativamente a cada uma das espécies de direitos
protegidos, podendo ser, v.g., um "bloco de convencionalidade penal" (v.g., o TPI), um "bloco de
convencionalidade ambiental", um "bloco de convencionalidade trabalhista", um "bloco de convencionalidade



cultural" etc.

621

. Nestes casos, mesmo não tendo os juízes internos competência para controlar a constitucionalidade das leis,
deverão eles (ainda assim) encontrar o meio adequado ("...no âmbito de suas respectivas competências e dos
regulamentos processuais correspondentes", como destaca a Corte Interamericana) de se proceder a esse
controle, eles próprios, ou por meio de encaminhamento do processo ao Tribunal (ou órgão do Tribunal)
competente. Tudo o que não pode o Judiciário interno fazer é deixar de controlar a convencionalidade das
leis, em desrespeito às decisões da Corte Interamericana nesse sentido, eis que a exigência de controle interno
da convencionalidade estende-se a todos os órgãos do Poder Judiciário. Para esses países, a melhor saída seria
reformar a Constituição, adaptando-a aos ditames da Corte Interamericana.

622

. CIDH, CasoGelmanVs. Uruguai, Fundo e Reparações, sentença de 24 de fevereiro de 2011, Série C, nº 221,
parágrafo 193.

623

. Cf. CIDH, Caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile, Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas,
sentença de 26 de setembro de 2006, Série C, nº 154, parágrafo 124; Caso TrabalhadoresDemitidos do
Congresso (Aguado Alfaro e outros) Vs. Peru, Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas, sentença de
24 de novembro de 2006, Série C, nº 158, parágrafo 128; e CasoCabrera García e Montiel Flores Vs. México,
Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas, sentença de 26 de novembro de 2010, Série C, nº 220,
parágrafos 225-233.

624

. Na doutrina brasileira fomos nós que empregamos pela primeira vez (após a EC 45/04) as expressões
"controle concentrado de convencionalidade" e "controle difuso de convencionalidade" no plano da mecânica
(processualística) de incorporação dos tratados de direitos humanos ao direito interno, neste sentido: se
incorporados com nível constitucional, são paradigma do controle difuso de convencionalidade; e se
incorporados com equivalência de emenda constitucional, são paradigma do controle concentrado de
convencionalidade (para além do controle difuso). Para detalhes, v. Valerio de Oliveira Mazzuoli, O controle
jurisdicional da convencionalidade das leis, cit., p. 71-73. Depois desse nosso trabalho, e de maneira muito
próxima daquilo que desenvolvemos (especialmente sobre o controle difuso de convencionalidade), apareceu
um artigo do professor mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor, intitulado "El control difuso de
convencionalidad en el Estado constitucional" (publicado na obra Formación y perspectiva del Estado
mexicano, coordenada por Héctor Fix-Zamudio e Diego Valadés, México, D.F.: El Colegio Nacional-UNAM,
2010, p. 151-188). Ali entendeu o autor - que foi Juiz Ad Hoc do México no citado Caso CabreraGarcía e Montiel
Flores Vs. México, de 26.11.2010 - que o controle difuso de convencionalidade deve ser exercido por todos os
juízes nacionais dos Estados-partes na Convenção Americana (exatamente como já defendíamos, sem
qualquer outra novidade). Quanto ao controle "concentrado" de convencionalidade, disse o mesmo autor que
somente a Corte Interamericana o realiza (p. 173-175). Não conseguiu ele visualizar que as Cortes Supremas
internas também realizam o dito controle concentrado, quando invalidam as normas internas ergaomnes em
processo de arguição de inconstitucionalidade iniciado por uma das ações constitucionais do controle
abstrato (v.g., no caso do Brasil, uma ADIn). A nossa tese, assim, propõe a existência dos controles concentrado



e difuso de convencionalidade exercitados pelo Poder Judiciário interno. Que a Corte Interamericana realiza o
controle de convencionalidade de forma concentrada não se tem qualquer dúvida (aliás, o controle exercido
por qualquer tribunal internacional é sempre concentrado, dado não haver no direito das gentes juízes
internacionais espalhados pelo Planeta e sem vinculação a uma determinada Corte, cujo modo de julgamento
é tão só o colegiado). Portanto, a novidade está (e esse é o objeto deste tópico) em demonstrar a maneira pela
qual o Poder Judiciário interno deve controlar essa mesma convencionalidade, em suas modalidades
concentrada e difusa.

625

. Registre-se que a primeira ação do controle abstrato, proposta no Brasil, a fim de controlar a
convencionalidade de um tratado de direitos humanos (a Convenção sobre os Direitos das Pessoascom
Deficiência, de 2007) internalizado pelo rito do art. 5º, § 3º, da Constituição, foi justamente uma ADPF (nº 182),
de 09.07.2009. Com ela visou-se declarar, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a invalidade, por não
recepção, do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, em face da citada Convenção, que emprega o conceito de "pessoa
com deficiência" de modo mais abrangente e, portanto, mais protetivo que o conceito expresso na Lei. De fato,
na redação original do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, lia-se o seguinte: "Para efeito de concessão deste
benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o
trabalho". Por sua vez, o art. 1º da Convenção estabelece, num conceito superiormente mais amplo, que
pessoas com deficiência "são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas". Frise-se que o proponente
(Procurador Geral da República) não se utilizou, na ADPF em causa, da expressão "controle de
convencionalidade", como seria recomendável, dizendo apenas que a Convenção, após sua internalização
com equivalência de emenda constitucional, integra "o bloco de constitucionalidade brasileiro" (petição fls. 1).
Destaque-se que a referida ADPF (antes mesmo de ser julgada) perdeu o seu objeto, tendo em vista que a Lei
nº 12.470/11, alterando o art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, atribuiu às pessoas com deficiência o exato conceito
previsto pela Convenção (no que se pode falar ter havido um controle legislativo de convencionalidade da
referida Lei, fruto da ameaça de a ADPF proposta ser julgada procedente pelo STF). Para um estudo do
controle de convencionalidade da CDPD em outros aspectos, v. Filipe Venade de Sousa, O controle de
convencionalidade da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: uma visão
portuguesa, in Revista dos Tribunais, ano 102, vol. 938, São Paulo, dez./2013, p. 183-210.
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. São eles: Presidente da República; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Assembleia
Legislativa dos Estados ou do Distrito Federal; Governador do Estado ou do Distrito Federal; Procurador-Geral
da República; Conselho Federal da OAB; partido político com representação no Congresso Nacional;
confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

627

. Gilmar Ferreira Mendes. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, 3ª ed. São Paulo: Saraiva,
2004, p. 208.

628

. Para detalhes, v. Valerio de Oliveira Mazzuoli, Podem os tratados de direitos humanos não "equivalentes" às



emendas constitucionais servir de paradigma ao controle concentrado de convencionalidade?, in Direito
Público, vol. 12, nº 64, Porto Alegre, jul./ago./2015, p. 222-229.

629

. Na Parte IV, Capítulo I, Seção I, item nº 8 (várias vezes já referido), o leitor encontra a explicação minuciosa
do por que os tratados de direitos humanos não internalizados pela sistemática do art. 5º, § 3º, da Constituição
têm status de norma (materialmente) constitucional, e quais as diferenças entre "status de norma
constitucional" e "equivalência de emenda constitucional".

630

. O art. 105, inc. III, alínea a, da Constituição também serve para que o STJ realize o controle desupralegalidade
das leis internas em relação aos tratados internacionais comuns que estão acima delas. No exemplo que
acabamos de dar, chamamos o controle realizado no STJ de controle difuso de convencionalidade (expressão
reservada aos tratados com hierarquia constitucional) por supor-se tratar da compatibilidade das leis com um
tratado de direitos humanos. Porém, caso a análise pelo STJ diga respeito a um tratado comum, neste caso o
controle ali realizado é desupralegalidade, como falaremos a seguir.

631

. TST-RR-1072-72.2011.5.02.0384, 7ª Turma, rel. Min. Cláudio Brandão, julg. 24.09.2014. Nas palavras do
Relator: "(...) a partir de então, se as Convenções mencionadas situam-se acima da legislação consolidada, as
suas disposições hão de prevalecer, tal como ocorreu com a autorização da prisão civil decorrente da
condição de depositário infiel, afastada do ordenamento jurídico pátrio por decisão do STF. (...) Exceção
haveria se as convenções mencionadas consagrassem normas menos favoráveis ao trabalhador, o que
autorizaria o seu afastamento (...). Finalmente, embora despiciendo, incumbe salientar a imposição ao
Judiciário para, em sua atuação, tornar efetivas as aludidas normas, mais do que apenas reconhecer a sua
existência e efetividade, diante da obrigatoriedade também a ele imposta, em face da vinculação de todo
Estado brasileiro, e não apenas do Poder Executivo que a subscreveu. (...) Cabe, portanto, a este Tribunal
proclamar a superação da norma interna em face de outra, de origem internacional, mas benéfica, papel,
aliás, próprio do Judiciário (...)".

632

. É evidente que se poderia pensar (e tal raciocínio não estaria equivocado) que qualquer controle a envolver
a compatibilização de uma norma doméstica com um tratado internacional (qualquer que seja este, de
direitos humanos, ou não) seria um controle de convencionalidade. Tal é mesmo verdade, não havendo
qualquer problema neste raciocínio; toda convenção internacional (utilizando-se a nomenclatura "convenção"
apenas genericamente, podendo ser um "tratado", "acordo" etc.) é paradigma do controle de
convencionalidade lato sensu. Apenas preferimos nominar de controle de convencionalidade o exercido
exclusivamente em relação aos tratados de direitos humanos (que, no Brasil, podem ter status ou
"equivalência" de emenda constitucional), tendo em vista que à luz da jurisprudência das cortes
internacionais não se utiliza esta expressão quando se trata de compatibilizar as obrigações do Estado
relativamente aos tratados comuns. Outro motivo pelo qual preferimos reservar a expressão "controle de
convencionalidade" para a compatibilização das normas internas com os tratados (apenas) de direitos
humanos é o de não perder de vista que esses tratados igualam-se em hierarquia às normas constitucionais
(daí a proximidade do neologismo "convencionalidade" com "constitucionalidade"); nesse sentido, a expressão



"controle de convencionalidade" andaria lado a lado à expressão "controle de constitucionalidade". Assim,
pareceu-nos melhor diferenciar a nomenclatura do controle que tem como paradigma os tratados comuns
("controle de supralegalidade") daquela relativa aos tratados de direitos humanos ("controle de
convencionalidade"). Mas, repita-se, não é tecnicamente incorreto nominar de "controle de
convencionalidade" a compatibilização vertical das normas internas com quaisquer tratados internacionais
(de direitos humanos, ou não) ratificados pelo governo e em vigor no Estado.

633

. V., por tudo, Valerio de Oliveira Mazzuoli, Ocontrole jurisdicional da convencionalidade das leis, cit., p. 129-
134.

634

. Sobre a questão dos tratados internacionais para eliminação de dupla tributação, v. Arnaldo Sampaio de
Moares Godoy, Direito tributário comparado e tratados internacionais fiscais, Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris, 2005, p. 165-188.

635

. Cf. Francisco de Paula Souza Brasil. Legislação tributária e tratados internacionais, in RevistaForense, ano 85,
vol. 308, Rio de Janeiro, out./nov./dez./1989, p. 39.

636

. V., nesse sentido, Alberto Xavier, Direito tributário internacional do Brasil, 6ª ed. reform. e atual., Rio de
Janeiro: Forense, 2005, p. 131, que assim leciona: "Observe-se, em homenagem à exatidão, que é incorreta a
redação deste preceito quando se refere à 'revogação' da lei interna pelos tratados. Com efeito, não se está
aqui perante um fenômeno abrogativo, já que a lei interna mantém a sua eficácia plena fora dos casos
subtraídos à sua aplicação pelo tratado. Trata-se, isso sim, de limitação da eficácia da lei que se torna
relativamente inaplicável a certo círculo de pessoas e situações, limitação esta que caracteriza precisamente o
instituto da derrogação e decorre da relação de especialidade entre tratados e leis". Nesse mesmo sentido, v.
ainda, Alberto Xavier & Helena de Araújo Lopes Xavier, Tratados: superioridade hierárquica em relação à lei
face à Constituição Federal de 1988, in Revista de Direito Tributário, nº 66, São Paulo, jan./1996, p. 43; e Hugo
de Brito Machado, Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. II (arts. 96 a 138), São Paulo: Atlas, 2004, p.
70-71. Como se percebe, para esta tese, a prevalência dos tratados em matéria tributária sobre as leis internas
dar-se-ia em razão da especialidade dos tratados em relação às normas internas, que teriam apenas caráter
geral. Para Betina Treiger Grupenmacher, não se trata "de revogação da legislação interna, que continua
válida e eficaz para as demais hipóteses que não forem disciplinadas pelo tratado", mas sim "de uma
'paralisação' da eficácia da norma interna nas situações específicas e absolutamente delimitadas,
disciplinadas pela norma convencional" (Tratados internacionais em matéria tributária e ordem interna. São
Paulo: Dialética, 1999, p. 113). Com esse mesmo enfoque, v. ainda Sacha Calmon Navarro Coêlho, Cursode
direito tributário, 8ª ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 658; e Eduardo Sabbag, Manual de direito
tributário, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 538.

637

. V., nesse sentido, José Alfredo Borges, Tratado internacional em matéria tributária como fonte de direito, in



Revista de Direito Tributário, nºs 27/28, São Paulo, jan./jul./1984, p. 172; e Sergio André Rocha, Treaty override
no ordenamento jurídico brasileiro: o caso das convenções para evitar a dupla tributação da renda, São Paulo:
Quartier Latin, 2007, p. 82-83, para quem: "É possível concluir, portanto, que o artigo 98 do Código Tributário
Nacional, ao pretender estabelecer a supremacia dos tratados internacionais tributários sobre a legislação
interna, usurpou competência da Constituição Federal de impor limites ao legislador ordinário sobre esta
matéria, não podendo ser considerado compatível com a Carta Política". Para um panorama geral da doutrina
tributarista nesse ponto, v. Maria de Fátima Ribeiro, Considerações sobre a prevalência dos tratados
internacionais sobre a legislação tributária brasileira: o caso Mercosul, in Scientia Iuris: revista do curso de
mestrado em direito negocial da UEL, vol. 1, nº 1, Londrina, jul./dez./1997, p. 112-114; e Arnaldo Sampaio de
Moares Godoy, Direito tributário comparado e tratados internacionais fiscais, cit., p. 157-159.

638

. Cf. Carlos Alberto Bronzatto & Márcia Noll Barboza. Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário Nacional e o
processo de integração do Mercosul. Brasília: Senado Federal/Associação Brasileira de Estudos de Integração,
1996, p. 34.

639

. V., por tudo, Carlos Mário da Silva Velloso, Os tratados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in
Revista de Informação Legislativa, ano 41, nº 162, Brasília: Senado Federal, abr./jun./2004, p. 37-38. Cf.,
também, Marcos Aurélio Pereira Valadão, Limitações constitucionais ao poder de tributar e tratados
internacionais, Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 291-295.

640
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