
2019 - 04 - 02 
Curso de Direito Internacional Público - Edição 2016

PARTE I - TEORIA GERAL DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
II. RELAÇÕES ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E O DIREITO INTERNO ESTATAL

II. Relações entre o Direito Internacional Público e o Direito

Interno Estatal

1. Propositura do problema. Uma questão antiga, mas particularmente importante no campo da
nossa disciplina, diz respeito à situação (eficácia e aplicabilidade) do Direito Internacional na ordem
jurídica interna dos Estados. Ainda tergiversa a doutrina sobre como resolver o problema das
relações entre o Direito Internacional Público e o Direito interno estatal. Esse problema apresenta
dois aspectos: um teórico, consistente no estudo da hierarquia do Direito Internacional frente ao
Direito interno; e outro prático, relativo à efetiva solução dos conflitos porventura existentes entre a
normativa internacional e as regras do Direito doméstico. A questão vem se desenvolvendo através
dos tempos, tendo surgido várias teorias que buscaram equacionar o problema, dentre as quais se
destacam duas, com seus temperamentos: a dualista e a monista. Nelas se discute se o Direito
Internacional e o Direito interno são duas ordens jurídicas distintas e independentes (teoria dualista)
ou, ao contrário, se são dois sistemas que derivam um do outro (teoria monista).

Como já se falou, o Direito Internacional Público pode regular qualquer matéria, muitas delas
semelhantes (ou até idênticas) às do Direito interno. Quid juris, então, se um mesmo tema é regulado
de uma maneira pelo Direito Internacional Público e de outra pelo Direito interno?

Um exemplo trazido à colação por Ian Brownlie - em tudo semelhante àquele colocado no item 4
da Seção III do Capítulo anterior - ajudará a compreender bem o fenômeno. Uma embarcação
estrangeira pode ser apreendida por desrespeitar as leis alfandegárias, e a sua tripulação julgada num
tribunal interno da autoridade que procedeu à apreensão. O Direito interno determina uma zona de
imposição de direitos alfandegários de x milhas. Os réus argumentam que o Direito Internacional
autoriza uma zona aduaneira de x menos 4 milhas, e que a embarcação, quando foi apreendida, ainda
não tinha entrado na zona em que a imposição se justificava nos termos do Direito Internacional.1
Nasce o problema do conflito entre normas internacionais e normas internas, que poderá ser
resolvido estudando-se a colisão entre dualismo (ou pluralismo) e monismo, quando então se poderá
responder às indagações: se as relações entre o Direito Internacional e o Direito interno são reguladas
por normas jurídicas, tais normas são internacionais ou internas? Caso ambos os ordenamentos
disciplinem de maneira diferente a mesma situação jurídica, qual deles deve prevalecer? Um tratado
internacional já ratificado se aplica imediatamente no âmbito interno ou depende de outras condições
colocadas pelo Direito interno para essa aplicação?

É claro que a questão pode ser colocada sob dois pontos de vista: o do Direito Internacional, que
enxerga o problema de fora para dentro; e o do Direito interno, que o visualiza de dentro para fora.
Evidentemente que cada Estado, levando em conta variados fatores (tradição legislativa, cultura
jurídica, aspectos econômicos etc.), disciplina como melhor lhe parece a questão da aplicação interna
do Direito Internacional. Mas isso não impede o Direito Internacional, que é superior aos
ordenamentos dos Estados, de dar a última palavra relativamente ao tema.

Este Capítulo tem o objetivo de apresentar as doutrinas dualista e monista, tidas como as mais
relevantes para o entendimento do fenômeno atinente às relações do Direito Internacional Público
com o Direito interno e, ao mesmo tempo, estudar (e tentar resolver) os problemas jurídicos que elas
suscitam. Frise-se, porém, que a tendência atual (que também entendemos como correta) é mais no
sentido de procurar respostas concretas para os conflitos entre as ordens internacional e interna, que
propriamente continuar o debate teórico (já ultrapassado) entre os defensores de uma ou outra
concepção. Tal não significa, contudo, que o problema das relações entre o Direito Internacional e o
Direito interno tenha perdido interesse jurídico ou não tenha relevância prática, notadamente no que



respeita à hierarquia (ou à ausência de hierarquia) entre as normas relevantes dos dois sistemas.2 O
que ocorre é que, especialmente na era dos direitos humanos que agora se atravessa, é possível
agregar às doutrinas tradicionais (notadamente ao monismo) métodos mais aptos a resolver os
problemas que a pós-modernidade apresenta (v. item nº 4, c, infra, sobre o que chamamos de
"monismo internacionalista dialógico").

2. Dualismo. Foi Alfred von Verdross quem, em 1914, cunhou a expressão "dualismo", a qual foi
aceita por Carl Heinrich Triepel, em 1923, seguido por Strupp, Walz, Listz, Anzilotti, Balladore Pallieri
e Alf Ross.

Para os adeptos dessa corrente, o Direito interno de cada Estado e o Direito Internacional são dois
sistemas independentes e distintos, ou seja, constituem círculos que não se interceptam (meramente
contíguos), embora sejam igualmente válidos. As fontes e normas do Direito Internacional
(notadamente os tratados) não têm, para os dualistas, qualquer influência sobre questões relativas ao
âmbito do Direito interno e vice-versa, de sorte que entre ambos os ordenamentos jamais poderia
haver conflitos. Segundo essa construção, sendo o Direito Internacional e o Direito interno dois
sistemas de normas diferentes, independentes um do outro, que não se tocam por nenhum meio,
impossível seria a existência de qualquer antinomia entre eles. Portanto, de acordo com os dualistas,
quando um Estado assume um compromisso exterior, o está aceitando tão somente como fonte do
Direito Internacional, sem qualquer impacto ou repercussão no seu cenário normativo interno. Para
que isto ocorra, ou seja, para que um compromisso internacionalmente assumido passe a ter valor
jurídico no âmbito do Direito interno, é necessário que o Direito Internacional seja "transformado" em
norma interna, o que se dá pelo processo conhecido como adoção ou transformação.3 Assim, o
primado normativo, para os dualistas, é da lei interna de cada Estado, e, não, do Direito Internacional.4

Segundo a corrente dualista, ao Direito Internacional caberia, de forma precípua, a tarefa de
regular as relações entre os Estados ou entre estes e as organizações internacionais, enquanto ao
Direito interno caberia a regulação da conduta do Estado com os seus indivíduos. Triepel propõe essa
fórmula quando diz que "o direito internacional rege as relações entre os Estados, e o direito interno
as relações entre indivíduos".5 Assim, por ser diferente a identidade de fontes (pois as fontes do
Direito Internacional são os tratados e costumes internacionais, e as do Direito interno são as leis e
costumes internos) e por regularem tais sistemas matérias diferentes, entre eles (Direito interno e
Direito Internacional) não poderia haver conflito, ou seja, uma norma internacional não poderia, em
nenhuma hipótese, regular questão interna sem antes ter sido incorporada a esse ordenamento por
um procedimento receptivo que a "transforme" em lei nacional (tal equivaleria ao chamado act of
parliament, do direito inglês). Da mesma forma, por se tratar de sistemas distintos, em que cada qual
regula relações jurídicas diversas, não haveria que se falar na supremacia de um sobre o outro.6

Nesse raciocínio, o Estado, para os dualistas, seria um antecedente lógico do Direito Internacional,
ou seja, não seria o Estado que está para o Direito Internacional, mas sim este que está para aquele.
Em outras palavras, para que o Direito Internacional seja integrado à ordem jurídica interna, faz-se
necessário também entendê-lo como parte integrante do Direito estatal, este sim a única ordem
verdadeiramente soberana. Seria o Direito do Estado (ou seja, o Direito criado exclusivamente pelo
Estado, sem a participação de qualquer outro ente) o responsável único a autorizar o ingresso de uma
norma internacional no plano do Direito interno. Nessa concepção, o Estado recusa aplicação
imediata ao Direito Internacional, só alcançável por meio de procedimento incorporativo próprio do
Direito interno. Daí o motivo pelo qual alguns autores (como Laband) chamarem a teoria da
incorporação ou da transformação de mediatização, cujo fundamento deriva da autonomia das duas
ordens jurídicas (interna e internacional).

Essa concepção dualista de que o Direito Internacional e o Direito interno são ordens jurídicas
distintas e independentes umas das outras, e que entre elas não poderia haver conflitos, emana do
entendimento de que os tratados internacionais (os dualistas não se referem, nesse ponto, aos
costumes) representam apenas compromissos exteriores do Estado, assumidos por Governos na sua
representação, sem que isso possa influir no ordenamento interno desse Estado. Em um caso, trata-se
de relações entre Estados, ou, em outras palavras, na Vereimbarugn (isto é, na fusão de vontades
diferentes com um mesmo conteúdo), enquanto no outro (no caso do Direito interno), trata-se da
regulamentação das relações entre pessoas (naturais e jurídicas). Ou seja, os dois sistemas
(internacional e interno), para os dualistas, são mutuamente excludentes, não podendo um interferir



no outro por qualquer motivo, não havendo qualquer espécie de contato entre eles. Sendo assim, a
separação entre um sistema (o Direito interno) e o outro (o Direito Internacional) acarretaria conflitos
insolúveis entre ambos.

Por tais motivos é que, para os dualistas, os compromissos internacionalmente assumidos pelo
Estado não têm a potencialidade de gerar efeitos automáticos na ordem jurídica interna se todo o
pactuado não se materializar na forma de uma espécie normativa típica do Direito interno: uma
emenda constitucional, uma lei, um decreto, um regulamento etc. É dizer, a norma internacional só
vale quando "recebida" pelo Direito interno, não operando, a simples ratificação, essa transformação.
Seria necessária uma derradeira manifestação dos poderes constituídos (v.g., do Poder Legislativo), a
fim de transformar a norma internacional em norma interna. Nesse caso, havendo conflito de
normas, já não mais se trataria de contrariedade entre o tratado e a norma interna, mas entre duas
disposições nacionais, uma das quais é a materialização da norma convencional transformada.7

Para essa doutrina, as normas de Direito Internacional têm eficácia somente no âmbito
internacional, ao passo que as normas de Direito interno só têm eficácia na ordem jurídica interna, de
forma que para o ingresso das normas internacionais provenientes de tratados no ordenamento
jurídico pátrio, após a ratificação, far-se-ia necessário incorporar legislativamente o conteúdo desses
instrumentos ao ordenamento interno (técnica da "incorporação legislativa"). A sanção, no caso de
omissão, seria tão somente internacional. Ou seja, se os Estados não adaptarem o seu Direito interno
àquilo que a norma internacional ratificada recomenda, a norma interna continua
(equivocadamente) válida, sendo a única consequência a responsabilidade internacional do Estado
(frise-se que soa como um acinte, hoje em dia, chamar o instituto da responsabilidade internacional
de "única consequência", em vista do descumprimento de um tratado ratificado pelo Estado). É esse o
sistema adotado na Itália, em que, além da ratificação, se exige, para a aplicação interna dos tratados,
leis de aprovação. Na Islândia, em situação análoga, o tratado somente passa a ser aplicável
internamente após um ato especial do Parlamento.

Essa teoria teve em Carl Heinrich Triepel, na Alemanha, um de seus maiores defensores (dualismo
radical). Foi de Triepel o primeiro estudo sistemático sobre a matéria, na obra Völkerrecht und
Landesrecht, de 1899, considerada por Gustav Walz "a mais importante para o problema em
questão".8 Nas palavras de Triepel, "quando se fala das relações entre o direito internacional e o
direito interno, supõe-se como estabelecido que o direito internacional é diferente do direito interno.
Na nossa opinião, o direito internacional e o direito interno são noções diferentes".9 Por isso é que,
segundo Triepel, os juízes nacionais "são obrigados a aplicar o direito interno, mesmo contrário ao
Direito Internacional",10 afirmação que atualmente soa como absurda, especialmente na seara da
proteção internacional dos direitos humanos e à luz da teoria da responsabilidade internacional do
Estado (sobre o assunto, v. Parte II, Capítulo II, Seção V).

A concepção dualista fora aprovada, na Itália, por Dionisio Anzilotti, que a adotou, em 1905, em
trabalho intitulado Il Diritto Internazionale nel Giudizio Interno, porém, com algumas variações (ao
que se chamou de "dualismo moderado"), pois permitia que, em certos casos, o Direito Internacional
fosse aplicado internamente pelos tribunais sem que houvesse uma recepção formal do tratado na
ordem interna.11 O dualismo foi aplaudido, também, por Oppenheim, que o instituiu na Inglaterra.12

A corrente dualista estabelece também diferenças de conteúdo e de fontes entre o Direito
Internacional Público e o Direito interno, dentre elas a de que as regras internas de um Estado
soberano são emanadas de um poder ilimitado, em relação ao qual existe forte subordinação de seus
dependentes, o que não acontece no âmbito internacional, em que não existe um direito sobre os
Estados, mas sim entre os Estados. As diferenças de conteúdo e de fontes entre o Direito Internacional
e o Direito interno foram nominadas por Triepel de rapports sociaux, tendo em vista que o Direito
Internacional seria regido por outras relações se comparado ao Direito interno.13 A fonte do Direito
interno, para Triepel, consubstancia-se na vontade exclusiva do Estado soberano, que reside em seu
Poder Legislativo, ao passo que a fonte do Direito Internacional nasce da vontade coletiva de vários
Estados, consistente no encontro convergente de seus interesses recíprocos.14

Dessa forma, esses dois ordenamentos jurídicos - o do Estado e o internacional - podem andar
pareados sem, entretanto, haver primazia de um sobre o outro, pois distintas são as esferas de suas
atuações. Assim, não pode um preceito de direito das gentes revogar outro que lhe seja diverso no



ordenamento interno. O Estado pactuante obriga-se a incorporar tais preceitos no seu ordenamento
doméstico, assumindo somente uma obrigação moral; mas, se não o fizer, deverá ser responsabilizado
no plano internacional. Tal responsabilização - decorrente do princípio pacta sunt servanda - deriva
de um ilícito internacional, consistente na prática de um ato interno, mesmo que negativo, como a
não incorporação ao ordenamento nacional dos preceitos insculpidos nos tratados (e aqui poderíamos
adiantar mais uma crítica ao dualismo, relativa à incoerência em se aceitar a aplicação da norma
interna, em detrimento da internacional, sabendo-se da possibilidade de responsabilização
internacional do Estado...).

Assim, para os dualistas, as normas de Direito Internacional não têm aplicabilidade e cogência no
interior de um Estado, senão por meio da recepção, isto é, em virtude de um ato do Poder Legislativo
que transforme o tratado em norma de Direito interno. Em consequência disso, a norma do Direito
Internacional internalizada passaria a ter o mesmo status normativo que outra norma do Direito
interno, o que, segundo esta concepção, permitiria que um tratado internacional fosse "revogado" por
uma lei ordinária posterior. Ocorre que nenhuma Constituição brasileira jamais exigiu dupla
manifestação do Congresso Nacional como condição de validade dos tratados internacionais no nosso
ordenamento interno. Além da aprovação do tratado - por meio de Decreto Legislativo -, nunca se
exigiu a edição de um segundo diploma legal (uma norma específica) que reproduzisse as regras
convencionais, a fim de materializá-las internamente. Os defensores do chamado dualismo moderado,
por sua vez, não chegam ao extremo de adotar a fórmula legislativa para que, só assim, o tratado
entre em vigor no país, mas admitem a necessidade de um ato formal de internalização, como um
decreto ou um regulamento executivo. A Suprema Corte brasileira tem exigido, após a aprovação do
tratado pelo Congresso Nacional e a troca dos respectivos instrumentos de ratificação - o que, de resto,
a prática brasileira já segue há vários anos -, que seja o tratado internacional promulgado
internamente, por meio de um decreto de execução presidencial (não se exigindo seja o tratado
"transformado" em lei interna). Para o Supremo Tribunal Federal, tal decreto executivo, enquanto
momento culminante do processo de incorporação dos tratados ao sistema jurídico brasileiro, é
manifestação essencial e insuprimível, considerando-se seus três efeitos básicos: a) a promulgação do
tratado internacional; b) a publicação oficial de seu texto; e c) a executoriedade do ato internacional.15
Nesse sentido, poder-se-ia dizer que o STF tem assumido a posição dualista moderada. Mas deve-se
esclarecer que a Suprema Corte jamais conseguiu demonstrar o dispositivo constitucional no qual se
fundamentou para dizer da obrigatoriedade da promulgação executiva do tratado entre nós. Em
nenhum de seus artigos a Constituição de 1988 diz caber ao Presidente da República promulgar e
fazer publicar tratados; o texto constitucional (art. 84, inc. IV) somente se refere à promulgação e
publicação das leis (e sabe-se já que quando a Constituição quer se referir a tratados ela o faz
expressamente, como no art. 5º, §§ 2º e 3º etc.).

A doutrina dualista fora defendida no Brasil, isoladamente, por Amilcar de Castro, para quem a
ordem internacional "se distingue das estatais porque suas normas se caracterizam como
inconfundíveis pelos sujeitos a que dirigem, pelo processo de formação, pelo conteúdo e pelos meios
por que sua observância é assegurada", além do que, "por não ser a convivência de Estados
estruturada em subordinação a um governo, não há jurisdição internacional, e sem esta o direito das
gentes só pode ser visto como único, ímpar, dessemelhante do estatal".16

Enfim, o que propugna a doutrina dualista é a distinção dos sistemas jurídicos interno e
internacional, levando-se em conta a aparente diversidade de suas fontes, de seus sujeitos e dos seus
objetos.

3. Críticas à doutrina dualista. A doutrina dualista é bastante frágil em sua construção e não
pode passar imune a críticas.17 Em primeiro lugar, reconhecer diversidade de fontes entre o Direito
interno e o Direito Internacional é aceitar um absurdo terminológico de consequências fatais para a
concepção geral do Direito. Se ambos os sistemas - o interno e o internacional - são contrapostos, um
deles inevitavelmente será não jurídico. Restaria saber qual deles assim o seria. Ao Direito interno
jamais se negou o seu caráter jurídico. Logo, para os dualistas, por coerência, deverá ser não jurídico
o Direito Internacional, pois não é possível entender como jurídicos dois sistemas antagônicos e
divergentes. Se o Direito é uno e anterior à vontade dos Estados, não se pode entender de outra
maneira senão como estando o Direito interno inserido no Direito Internacional, do qual retira o seu
fundamento de validade.18 Pensar de outra forma significa entender o Estado como algo estranho à
sociedade internacional e à margem do mundo exterior, fechado, assim, a qualquer tipo de integração



jurídica ou social, o que não pode ser admissível a qualquer título, notadamente no cenário
contemporâneo. Em segundo lugar, a construção dualista despreza o princípio da identidade,
admitindo igual validade de duas normas aparentemente antinômicas. O Direito, que não tolera
antinomias,19 rechaça a existência simultânea de duas normas contrárias a reger as mesmas matérias
e os mesmos assuntos, como se as fórmulas "X corresponde a Y" e "X não corresponde a Y" pudessem
valer simultaneamente. Em terceiro lugar, a doutrina dualista, guardando todos os inconvenientes do
voluntarismo, só faz referência aos tratados e não aos costumes internacionais e aos princípios gerais
de direito, sendo, no entanto, os costumes internacionais e os princípios gerais de direito
normalmente aplicados pelos tribunais internos (até mesmo por serem fontes formais do Direito
Internacional Público, expressamente reconhecidas pelo art. 38, b e c, do Estatuto da CIJ) sem
qualquer necessidade de "transformação" ou "incorporação".20 Portanto, é claro que dentro da
expressão "Direito Internacional e Direito interno" se incluem o costume internacional e os princípios
gerais de direito, que são fontes formais do direito das gentes. Por último, o fato de existir uma norma
interna contrária a um tratado internacional não justifica o dualismo, já que o mesmo pode suceder
na ordem interna com as várias espécies normativas conhecidas (leis, decretos, regulamentos etc.).21

O dualismo é corolário dogmático-apológico da teoria da soberania absoluta do Estado. Ora, se o
Direito não é produto exclusivo da vontade do Estado, mas antes, lhe é anterior, o que o Estado faz é
apenas reconhecer a sua obrigatoriedade, por meio de normas jurídicas, tanto no plano interno, como
no plano internacional. Se o Estado reconhece tal obrigatoriedade, é porque além de consagrar que o
Direito é uno, também admite que por meio de um princípio geral anterior é que lhe foi concedido o
poder de criar normas jurídicas de cunho obrigatório. Se este princípio emanado da ordem jurídica
internacional - consubstanciado na norma pacta sunt servanda - lhe é anterior, não se pode olvidar
que do sistema internacional é que advém a obrigatoriedade do Direito interno.

4. Monismo. Os autores monistas (que têm em Kelsen o seu maior expoente) partem de uma
inteligência diametralmente oposta à concepção dualista, vez que têm como ponto de partida não a
dualidade, mas a unidade (ou unicidade) do conjunto das normas jurídicas, internas e
internacionais.22 Para a corrente monista, então, o Direito Internacional e o Direito interno são dois
ramos do Direito dentro de um só sistema jurídico. Trata-se da teoria segundo a qual o Direito
Internacional se aplica diretamente na ordem jurídica dos Estados, independentemente de qualquer
"transformação", uma vez que esses mesmos Estados, nas suas relações com outros sujeitos do direito
das gentes, mantêm compromissos que se interpenetram e que somente se sustentam juridicamente
por pertencerem a um sistema jurídico uno, baseado na identidade de sujeitos (os indivíduos que os
compõem) e de fontes (sempre objetivas e não dependentes - como no voluntarismo - da vontade dos
Estados). Sendo assim, tanto o Direito interno como o Direito Internacional estariam aptos para reger
as relações jurídicas dos indivíduos, sendo inútil qualquer processo de transformação das normas
internacionais no ordenamento jurídico interno.23 Em outras palavras, uma norma internacional,
quando aceita por um Estado (v.g., quando este ratifica um tratado), já tem aptidão para ser aplicada
no plano do seu Direito interno, sem a necessidade de ser "transformada" em norma interna (por ato
posterior de um dos poderes constituídos, v.g., o Poder Legislativo). A norma do direito das gentes (o
tratado ratificado ou até mesmo o costume) continua sendo norma internacional, que será então
aplicada internamente, não sendo norma internacional transformada em Direito interno.

Ainda segundo esta concepção, o Direito Internacional e o Direito interno convergem para um
mesmo todo harmônico, em uma situação de superposição em que o Direito interno integra o Direito
Internacional, retirando deste a sua validade lógica.24 É dizer, não há dois círculos contíguos que não
se interceptam, mas, ao contrário, dois círculos superpostos (concêntricos) em que o maior representa
o Direito Internacional que abarca, por sua vez, o menor, representado pelo Direito interno. Assim, é
possível haver certos assuntos que estejam sob a jurisdição exclusiva do Direito Internacional
(representado pelo espaço existente entre a orla do círculo menor - Direito interno - e a borda exterior
do círculo maior - Direito Internacional), o mesmo não ocorrendo com o Direito interno, que não tem
jurisdição exclusiva, vez que tudo o que por ele pode ser regulado também pode ser pelo Direito
Internacional, sistema do qual retira o seu fundamento último de validade.

Para a doutrina monista, a assinatura e ratificação de um tratado por um Estado significa a
assunção de um compromisso jurídico; e se tal compromisso envolve direitos e obrigações que podem
ser exigidos no âmbito do Direito interno do Estado, claro está que não se faz necessária, só por isso, a
edição de um novo diploma normativo, "materializando" internamente (pela via da transformação) o



compromisso internacionalmente assumido.

O Direito Internacional e o Direito interno formam, em conjunto, uma unidade jurídica, que não
pode ser afastada em detrimento dos compromissos assumidos pelo Estado no âmbito internacional.
Não há, para os monistas, duas ordens jurídicas estanques, como querem os dualistas, cada uma com
âmbito de validade dentro de sua órbita, mas um só universo jurídico, coordenado, regendo o
conjunto das atividades sociais dos Estados, das organizações internacionais e dos indivíduos. Os
compromissos exteriores assumidos pelo Estado, dessa forma, passam a ter aplicação imediata no
ordenamento interno do país pactuante, o que reflete a sistemática da "incorporação automática".

O monismo foi a teoria também seguida por Verdross, Mirkine-Guetzévitch, Lauterpacht, Jiménez
de Aréchaga, dentre outros. No Brasil, trata-se da posição da maioria da doutrina internacionalista,
dentre cujas vozes mais autorizadas estão Haroldo Valladão, Oscar Tenório, Hildebrando Accioly,
Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, Celso D. de Albuquerque Mello, Vicente Marotta Rangel e Mirtô
Fraga.

Aceita a tese monista, surge, porém, um problema hierárquico a ser resolvido, qual seja, o de saber
qual ordem jurídica deve prevalecer em caso de conflito, se a interna ou a internacional. Em outras
palavras, aceitando a tese da unidade das duas ordens jurídicas, nasce a questão da hierarquia entre
as normas internas e internacionais, o que não acontece quando se aceita a doutrina dualista, que vê
as duas ordens jurídicas como esferas separadas e sem interpenetração entre elas (a menos que o
Direito Internacional seja transformado em Direito interno, como já se falou). Assim, no que tange à
hierarquia entre as ordens jurídicas interna e internacional, a doutrina monista se bifurca: uns
entendem que em caso de conflito deve dar-se primazia de escolha (sobre a hierarquia entre as
normas internacionais e internas) à ordem jurídica nacional de cada Estado (monismo nacionalista); e
outros lecionam no sentido de que deve sempre prevalecer o Direito Internacional em detrimento do
Direito interno (monismo internacionalista). Para além dessas duas bifurcações do monismo,
entendemos ser ainda possível uma terceira divisão, quando em jogo o tema dos "direitos humanos",
o que nominamos de monismo internacionalista dialógico. Como o próprio nome está a indicar, esta
terceira doutrina (de nossa autoria) é uma subdivisão do monismo internacionalista, a ser utilizada
quando o conflito entre o Direito Internacional e o Direito interno diz respeito a uma questão de
direitos humanos (v. infra).

Em suma, segundo o nosso entendimento, são três as correntes em que se divide a teoria monista
quanto à hierarquia entre o Direito Internacional e o Direito interno. Vejamos cada uma delas:

a) Monismo nacionalista. A escola monista nacionalista apregoa o primado do Direito nacional de
cada Estado soberano, sob cuja ótica a adoção dos preceitos do Direito Internacional reponta como
uma faculdade discricionária. Segundo essa concepção, o Direito Internacional não seria mais que
uma consequência do Direito interno. Trata-se da doutrina constitucionalista nacionalista, cujas bases
filosóficas encontram guarida no sistema de Hegel (1770-1831), que via no Estado um ente cuja
soberania (correspondente ao imperium do direito romano) seria irrestrita e absoluta (a lei suprema
sobre a Terra). Os monistas nacionalistas aceitam a integração do direito das gentes ao Direito
interno, mas sob o ponto de vista do primado da ordem jurídica estatal, valendo tal integração
somente na medida em que o Estado reconhece como vinculante em relação a si a obrigação
contraída. Esse reconhecimento, segundo Kelsen, "pode operar-se expressamente por um ato de
legislação ou do governo, ou tacitamente, pela efetiva aplicação das normas do Direito internacional,
pela conclusão de convênios internacionais, pelo respeito das imunidades estatuídas pelo Direito
internacional etc.".25 É dizer, o Direito Internacional só tem valor internamente sob o ponto de vista
do ordenamento interno do Estado, pois é a ordem jurídica estatal (a Constituição do Estado) que
prevê quais são os órgãos competentes para a celebração de tratados e como esses órgãos podem
obrigar, internacionalmente, em seu nome, a Nação soberana. Nos países que adotam esse sistema é
comum aparecer nas Constituições a fórmula seguinte: "As regras do Direito Internacional geral fazem
parte integrante do Direito estatal".

Os monistas defensores do predomínio interno dão, assim, especial atenção à soberania de cada
Estado, levando em consideração o princípio da supremacia da Constituição. Para eles, é no Texto
Constitucional que devem ser encontradas as regras relativas à integração e ao exato grau hierárquico
das normas internacionais (escritas e costumeiras) na órbita interna. Trata-se, como se vê, da
doutrina da delegação, que apregoa a obrigatoriedade do Direito Internacional como decorrência das



regras do Direito interno. Sob esse ponto de vista, o Direito Internacional só é internamente
obrigatório porque o Direito interno - no exercício de sua competência soberana - o reconhece como
vinculante em relação a si.26 Segundo esse entendimento, o arbítrio do Estado só encontra limitação
no arbítrio de outro Estado, jamais nas regras do Direito Internacional Público. Ou seja, da mesma
forma que os indivíduos devem respeitar uns aos outros no exercício de sua atividade autônoma,
também os Estados devem respeitar-se mutuamente no exercício de sua soberania. Se cada Estado,
sem invadir a esfera de competência do outro, por meio das suas regras constitucionais de
competência, determina e condiciona a existência das normas do Direito Internacional, é porque o
fundamento de validade do direito das gentes não encontra guarida em sua própria existência, no seu
próprio arbítrio, mas na vontade declarada do Direito interno.

Em suma, dois são os argumentos principais dos defensores do monismo com predomínio do
Direito interno: a) a ausência, no cenário internacional, de uma autoridade supraestatal capaz de
obrigar o Estado ao cumprimento dos seus mandamentos, sendo cada Estado o competente para
determinar livremente suas obrigações internacionais, pois é ele, em princípio, juiz único da forma de
executá-las, e; b) o fundamento puramente constitucional dos órgãos competentes para concluir
tratados em nome do Estado, obrigando-o no plano internacional.27

Esses dois argumentos não passam imunes às críticas da doutrina, pois: a) se explicam o
fundamento do tratado, não explicam satisfatoriamente o fundamento do costume; e b) se as
Constituições estatais fundamentam o Direito Internacional, não se explica como este continua a
vigorar, mesmo com as modificações nelas introduzidas.28 Registre-se, ainda, outra crítica, feita por
Jorge Miranda, para quem o monismo nacionalista "acaba por reverter numa forma de negação do
Direito Internacional, por se aproximar muito da orientação doutrinal (hoje completamente
ultrapassada) que vê o Direito Internacional como uma espécie de Direito estatal externo. Reconhece-
se a existência de um só universo jurídico, mas quem comanda esse universo jurídico é o Direito
interno e, em último termo, a vontade dos Estados. O fundamento de unidade do Direito Internacional
encontrar-se-ia numa norma de Direito Interno".29

Portanto, também para nós, admitir tal doutrina equivale a negar o fundamento de validade do
Direito Internacional e, consequentemente, a sua própria existência como ramo da ciência jurídica, o
que já é suficiente para qualificá-la como desprovida de fundamento. Ora, não existe Estado isolado,
flutuando no espaço ou no vácuo. Todos eles se encontram dentro de uma sociedade internacional. Se
é dessa sociedade que florescem as normas que estruturam o sistema internacional e regulam a
conduta dos Estados em suas relações recíprocas, também é dessa mesma sociedade que nascem os
limites às regras do Direito interno. O Direito é uma superestrutura que depende de uma
infraestrutura. Se esta é alterada, aquela será abalada, causando desequilíbrios de diversas ordens.
Para que tal não ocorra, basta admitir a supremacia do Direito Internacional frente aos ordenamentos
internos (v. infra). Se é a ordem internacional que define as competências que o Estado possui, não se
pode entender de outra maneira senão que este sobrevive tão somente em função dela. Toda a
normatividade interna extrai, pois, o seu fundamento de validade do ordenamento jurídico
internacional. Consequentemente, deve conformação e respeito para com este último. E como isto
sucede? Adequando-se as normas do Direito interno aos mandamentos do Direito Internacional, do
qual retira a razão de sua existência. Essa concepção integra a doutrina monista internacionalista que
se passa a estudar agora.

b) Monismo internacionalista. A segunda corrente em que se divide o monismo é a corrente
monista internacionalista. Esta doutrina (que é resultado do antivoluntarismo) fora desenvolvida
principalmente pela Escola de Viena, cujos maiores representantes foram Kelsen, Verdross e Josef
Kunz, tendo se firmado no cenário mundial a partir do século XX, notadamente após a Segunda
Guerra Mundial.30 O monismo com primazia do Direito Internacional sustenta a unicidade da ordem
jurídica sob o primado do direito externo, a que se ajustariam todas as ordens internas (posição que
teve em Kelsen o seu maior expoente). Segundo essa concepção, o Direito interno deriva do Direito
Internacional, que representa uma ordem jurídica hierarquicamente superior.31 No ápice da pirâmide
das normas encontra-se, pois, o Direito Internacional (norma fundamental: pacta sunt servanda), do
qual provém o Direito interno, que lhe é subordinado. Ambos os ordenamentos, o interno e o
internacional, sob o comando deste último, marcham pari passu rumo ao progresso ascensional da
cultura e das relações humanas. Em outras palavras, o Direito Internacional passa a ser
hierarquicamente superior a todo o Direito interno do Estado, da mesma forma que as normas



constitucionais o são sobre as leis ordinárias, e assim por diante. E isto porque o seu fundamento de
validade repousa sobre o princípio pacta sunt servanda, que é a norma mais elevada (norma máxima)
da ordem jurídica mundial e da qual todas as demais normas derivam, representando o dever dos
Estados em cumprir as suas obrigações. Ademais, se as normas do Direito Internacional regem a
conduta da sociedade internacional, não podem elas ser revogadas unilateralmente por nenhum dos
seus atores, sejam eles Estados ou organizações internacionais.

Como se vê, a solução monista internacionalista para o problema da hierarquia entre o Direito
Internacional e o Direito interno é relativamente simples: um ato internacional sempre prevalece
sobre uma disposição normativa interna que lhe contradiz. Ou seja, a ordem jurídica interna deve
sempre ceder, em caso de conflito, em favor da ordem internacional, que traça e regula os limites da
competência da jurisdição doméstica estatal.32 Nesse caso, é o Direito Internacional que determina
tanto o fundamento de validade, como o domínio territorial, pessoal e temporal de validade das
ordens jurídicas internas de cada Estado. É dizer, não há duas ordens jurídicas coordenadas, como na
concepção dualista, mas duas ordens jurídicas, uma das quais (o Direito interno) é subordinada à
outra (o Direito Internacional) que lhe é superior. Georges Scelle advogou essa tese ao criar a teoria
do "desdobramento funcional" (dédoublement fonctionnel), segundo a qual os órgãos do Estado atuam
juridicamente como agentes internacionais em decorrência da competência que lhes é atribuída pelo
Direito Internacional. Assim, segundo a tese de Scelle, o Direito Internacional é formado em grande
parte em virtude das atividades dos órgãos dos Estados, que atuam dentro de suas respectivas
competências, a fim de realizar os propósitos almejados pelo Direito Internacional.33

A consequência lógica da existência de normas internas contrárias ao Direito Internacional é a
configuração da responsabilidade internacional do Estado. É dizer, o instituto da responsabilidade
internacional do Estado (v. Parte II, Capítulo II, Seção V) passa a ser a sanção eleita pelo sistema
jurídico internacional como forma de manter o predomínio do Direito Internacional sobre o Direito
interno. Daí não se admitir que uma norma de Direito interno vá de encontro a um preceito
internacional, sob pena de nulidade, pois a norma internacional é a fonte e o fundamento da norma
de Direito interno, sendo a norma máxima da qual derivam todas as demais. Esta é a posição
originária de Kelsen,34 que, por esse motivo, não admitia pudesse haver conflito entre as ordens
interna e internacional, sob esse estrito ponto de vista. Mas frise-se que esse primado absoluto do
Direito Internacional - que independe de qualquer reconhecimento interno e é superior à vontade dos
Estados (civitas maxima) - foi sendo gradativamente abrandado por alguns outros juristas, dentre os
quais figura Alfred von Verdross. Tais internacionalistas, chamados de monistas moderados, negam
que a norma interna deixe de ter validade caso contrarie um preceito de Direito Internacional,
embora afirmem que tal norma constitui uma infração que o Estado lesado pode impugnar, exigindo
ou a sua derrogação ou a sua inaplicabilidade, responsabilizando o Estado infrator a indenizar os
prejuízos decursivos. Na visão "monista moderada", o juiz nacional deve aplicar tanto o Direito
Internacional como o Direito interno do seu Estado, porém, o fazendo de acordo com aquilo que está
expressamente previsto no seu ordenamento doméstico, especialmente na Constituição, aplicando-se,
em caso de conflito, a máxima lex posterior derogat priori (critério cronológico), conhecida pelo
direito americano como regra later in time.35 Em outras palavras, o monismo moderado não prega
nem a prevalência do Direito Internacional sobre o Direito interno, nem a do Direito interno sobre o
Direito Internacional, mas a concorrência entre ambas as ordens jurídicas, determinando-se a
prevalência de uma em relação à outra pelo critério cronológico de solução de conflitos de leis.

Já em 1930, contudo, a superioridade do Direito Internacional frente ao Direito interno dos Estados
foi expressamente declarada pela CPJI, nestes termos: "É princípio geral reconhecido, do Direito
Internacional, que, nas relações entre potências contratantes de um tratado, as disposições de uma lei
não podem prevalecer sobre as do tratado". E a mesma Corte, em 1932, estatuiu que: "Um Estado não
pode invocar contra outro Estado sua própria Constituição para se esquivar a obrigações que lhe
incumbem em virtude do Direito Internacional ou de tratados vigentes". A Organização das Nações
Unidas, da mesma forma, deixou firmado, em documento de 5 de novembro de 1948, por meio de seu
Secretário-Geral, que "os tratados validamente concluídos pelo Estado e regras geralmente
reconhecidas de Direito Internacional formam parte da lei interna do Estado" e "não podem ser
unilateralmente revogados puramente por ação nacional".

Historicamente, aliás, a regra pela qual os tratados pactuados pelos Estados passam a fazer parte
de seu ordenamento interno deriva do axioma firmado por Blackstone no século XVIII, segundo o



qual the Law of Nations is held to be a part of the law of the land (ou Internacional Law is part of the
law of the land),36 que já de há muito dava prevalência ao primado do Direito Internacional,
reforçando a corrente monista internacionalista. Verdross, ao comentar esta regra, lecionou no
sentido de que o seu significado refere-se à aplicação interna do Direito Internacional, querendo ela
dizer que uma regra de Direito Internacional comum não vale somente entre Estados, mas também
dentro dos Estados, devendo, por isso, ser aplicada pelos Tribunais e autoridades do mesmo, como
qualquer outra norma do direito positivo nacional, sem a necessidade de que seja, antes, recolhida
por uma lei interna.37

O monismo internacionalista, a nosso ver, configura a posição mais acertada e consentânea com os
novos ditames do Direito Internacional contemporâneo.38 Além de permitir o solucionamento de
controvérsias internacionais, dando operacionalidade e coerência ao sistema jurídico, fomenta o
desenvolvimento do Direito Internacional e a evolução da sociedade das nações rumo à concretização
de uma comunidade internacional universal, ou seja, a civitas maxima. É a única doutrina, hoje, que
se compadece com o aumento das relações jurídicas, coincidente com a situação internacional
moderna. Sem embargo da lição de Rousseau, para quem o estudo das relações entre as concepções
monista e dualista não passa de uma discussion d'école,39 estamos convictos de que a primazia do
Direito Internacional sobre o Direito interno afigura-se como uma solução necessária ao progresso e
ao desenvolvimento do direito das gentes, o que está a nos provar a nova tendência constitucional
contemporânea, bem como a prática internacional.

Como já se falou, não existe Estado isolado ou flutuando no espaço. Os Estados encontram-se
compreendidos dentro de uma sociedade, que é internacional por natureza. E, se para existir o Estado
deve existir uma Constituição, estruturando sua forma e organização e protegendo os direitos
fundamentais, é mais do que lógico que esta Constituição também dependa daquela sociedade maior
em que está inserido o Estado da qual faz parte e que regula, ou seja, a sociedade internacional. À luz
do rigor científico, no mundo jurídico só o Direito Internacional tem primazia. Se primar significa
prevalecer, parece impossível conceder ao ordenamento interno este atributo, a menos que ali
existam regras capazes de ab-rogar normas internacionais, o que não passa de fantasiosa projeção
tecnicamente impossível de se realizar. Portanto, a soberania do poder constituinte originário (que
cria nova Constituição e, consequentemente, um novo Estado) só pode ser relativa, o que significa que,
não obstante tal poder não se encontrar subordinado a qualquer outro "internamente", está
subordinado aos princípios e regras do Direito Internacional Público, dos quais decorre a própria
noção de soberania estatal.40 Se o Direito é uma superestrutura que depende de uma infraestrutura,
ao passo que esta é alterada aquela também será modificada, sendo certo que, para evitar
desequilíbrios dessa ordem, a tendência é no sentido de admitir cada vez mais o primado do Direito
Internacional frente aos ordenamentos internos. Se é a ordem internacional que define as
competências que o Estado possui, não se pode entender de outra maneira senão que este sobrevive
tão somente em função dela. A Constituição e todo o arcabouço jurídico estatal extraem o seu próprio
significado do ordenamento internacional; ambos devem conformação para com este último, o que se
faz adequando suas normas às do Direito Internacional, que se sobrepõem a elas.41

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969) consagrou expressamente a posição
monista internacionalista no seu art. 27 (Direito interno e observância de tratados), segundo o qual um
Estado "não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de
um tratado" (v. Capítulo V, Seção I, item nº 14, a, infra). Tal significa que quando "uma obrigação
internacional é violada, a defesa não pode consistir na alegação de que o Estado agiu dessa maneira
por estar seguindo os ditames de suas próprias leis internas".42 Isso quer dizer, em outras palavras,
que as normas internas que compõem o ordenamento jurídico estatal (incluindo-se aí a Constituição
do Estado) são um simples fato para o Direito Internacional Público.43 Portanto, se havia dúvidas
quanto à posição do Brasil em meio à divergência de doutrinas que estão a reger o tema das relações
do Direito Internacional com o Direito interno, o certo é que após a ratificação pelo governo brasileiro
da Convenção de Viena de 1969 (em 25.09.2009, promulgada pelo Decreto nº 7.030, de 14.12.2009), tais
dúvidas devem obrigatoriamente cessar.44

Ademais, a Constituição brasileira de 1988, como instrumento organizador do Estado, ao conferir-
lhe o poder que lhe delega o povo, diretamente ou por meio de representantes, não fez nenhuma
distinção entre a jurisdição interna e a internacional, limitando-se a dizer que compete
privativamente ao Presidente da República celebrar tratados ad referendum do Congresso Nacional



(art. 84, inc. VIII), e a este último a tarefa de resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional (art. 49,
inc. I). Disso tudo resulta o primado do Direito Internacional sobre o Direito interno, que procede
ainda mais quando certas matérias da legislação interna violam tratados ou normas imperativas de
Direito Internacional geral, a exemplo das normas de jus cogens. Portanto, como enfaticamente
leciona Pedro Baptista Martins, nessa luta "em que se acham empenhadas várias concepções
filosóficas, se não vencerem os que se batem pelo reconhecimento da primazia do direito das gentes,
as nações terão de voltar ao estado originário de isolamento e de barbárie, a que as arrastará
fatalmente a doutrina anarquista dos defensores da supremacia da ordem jurídica nacional".45

c) Monismo internacionalista dialógico. Não há dúvida de que a solução monista internacionalista
"clássica" que se acabou de estudar tem bem servido (até o presente momento) ao Direito
Internacional Público, contando com o apoio da melhor doutrina (tanto no Brasil, como no exterior).
Ela, porém, não diferencia as normas internacionais pelo seu conteúdo (pelo seu núcleo material ou
substancial).46 Ou seja, a primazia da norma internacional sobre a norma interna, para o monismo
internacionalista clássico, é de caráter intransigente (não admitindo qualquer concessão por parte da
norma internacional). Ocorre que, quando em jogo o tema "direitos humanos", uma solução mais
democrática (e, portanto, transigente) pode ser adotada, posição essa que não deixa de ser monista,
tampouco internacionalista, mas refinada com dialogismo (que é a possibilidade de um "diálogo" entre
as fontes de proteção internacional e interna, a fim de escolher qual a "melhor norma" a ser aplicada
no caso concreto).47 Essa "melhor norma" há de ser encontrada à luz da dimensão material ou
substancial das fontes de proteção em jogo, prevalecendo a que maior peso protetivo tiver em
determinado caso concreto.

Assim, no que tange ao tema dos "direitos humanos", é possível falar na existência de um monismo
internacionalista dialógico. Ou seja, se é certo que à luz da ordem jurídica internacional os tratados
internacionais sempre prevalecem à ordem jurídica interna (concepção monista internacionalista
clássica), não é menos certo que em se tratando dos instrumentos que versam direitos humanos pode
haver coexistência e diálogo entre eles e as normas de Direito interno. Em outros termos, no que tange
às relações entre os tratados internacionais de direitos humanos e as normas domésticas de
determinado Estado, é correto falar num "diálogo das fontes".48 Os próprios tratados de direitos
humanos (bem assim a prática dos organismos regionais de direitos humanos, v.g., da Comissão e da
Corte Interamericana de Direitos Humanos) têm contemplado esse "diálogo" internormativo
textualmente, quando exigem seja aplicada a norma "mais favorável" ao ser humano. Na Convenção
Americana sobre Direitos Humanos de 1969, v.g., essa "cláusula de diálogo" encontra-se no art. 29,
alínea b, segundo a qual nenhuma das disposições da Convenção pode ser interpretada no sentido de
"limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude
de leis de qualquer dos Estados-partes ou em virtude de Convenções em que seja parte um dos
referidos Estados".

Perceba-se que, no monismo internacionalista dialógico, a prevalência da norma internacional
sobre a interna continua a existir mesmo quando os instrumentos internacionais de direitos humanos
autorizam a aplicação da norma interna mais benéfica, visto que, nesse caso, a aplicação da norma
interna no caso concreto é concessão da própria norma internacional que lhe é superior, o que estaria
a demonstrar sim a existência de uma hierarquia, típica do monismo internacionalista, contudo muito
mais fluida (transigente) e totalmente diferenciada da existente no Direito Internacional tradicional
(v.g., como está a prever o art. 27 da Convenção de Viena de 1969).49 Em outras palavras, a aplicação
de uma lei doméstica (quando mais benéfica) em detrimento de um tratado de direitos humanos não
deixa de respeitar ao princípio da hierarquia, pois proveio justamente de uma norma de
interpretação do tratado (que consagra o "princípio da primazia da norma mais favorável ao ser
humano", ou "princípio internacional pro homine") que lhe é hierarquicamente superior.50 Aqui se
trata de uma hierarquia de valores, ou seja, substancial ou material, em contraposição à ultrapassada
hierarquia meramente formal, de cunho intransigente.51 Em suma, o monismo internacionalista ainda
continua a prevalecer nessa hipótese, mas com dialogismo. Daí a nossa proposta de um monismo
internacionalista dialógico, quando o conflito entre as normas internacionais e internas diz respeito
ao tema dos "direitos humanos".

Frise-se que essa "autorização" presente nas normas internacionais de direitos humanos para que
se aplique a norma mais favorável (que pode ser a norma interna ou a própria norma internacional,



em homenagem ao "princípio internacional pro homine") encontra-se em certos dispositivos desses
tratados que nominamos de vasos comunicantes (ou "cláusulas de diálogo", "cláusulas dialógicas", ou,
ainda, "cláusulas de retroalimentação"),52 responsáveis por interligar a ordem jurídica internacional
com a ordem interna, retirando a possibilidade de antinomias entre um ordenamento e outro em
quaisquer casos, e fazendo com que tais ordenamentos (o internacional e o interno) "dialoguem" e
intentem resolver qual norma deve prevalecer no caso concreto (ou, até mesmo, se as duas
prevalecerão concomitantemente no caso concreto) quando presente uma situação de conflito
normativo. Essa "via de mão dupla" que interliga o sistema internacional de proteção dos direitos
humanos com a ordem interna (e que juridicamente se consubstancia em ditos vasos comunicantes)
faz nascer o que também se pode chamar de transdialogismo. Essa, nos parece, é a tendência do
direito pós-moderno no que tange às relações do Direito Internacional (dos Direitos Humanos) com o
Direito interno.

Enfim, como observação derradeira a este item nº 4, deve-se dizer que a questão envolvendo as
doutrinas dualista e monista (esta última, com suas divisões em nacionalista, internacionalista e
internacionalista dialógica) é relevante, na prática, a fim de saber se um Estado pode ou não invocar o
seu ordenamento jurídico interno para se esquivar do cumprimento daquilo que fora acordado
internacionalmente. A resposta - negativa - foi dada pela Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados (art. 27), bem como por reiterados pronunciamentos da CIJ.53 E no que tange ao tema dos
"direitos humanos", o dialogismo jurídico recomenda sempre a aplicação da norma mais benéfica ou
mais favorável (seja a interna ou a internacional, indistintamente) ao ser humano sujeito de direitos.

5. Doutrinas conciliatórias. Registre-se, por fim, apenas a título informativo, que atualmente
soma-se à contraposição dualismo-monismo uma terceira corrente (basicamente monista) integrada
pelas denominadas correntes coordenadoras ou conciliatórias, que sustenta a coordenação de ambos
os sistemas a partir de normas a eles superiores, a exemplo das regras do Direito Natural. Esta posição
conciliatória não encontrou guarida nem nas normas e tampouco na jurisprudência internacionais.54

Enfim, a controvérsia acerca das duas grandes correntes da aplicação das normas internacionais
(dualismo versus monismo) ainda persiste na doutrina. Este, entretanto, é um problema de Direito
interno de que o Direito Internacional não se ocupa. Para o direito das gentes, basta o reconhecimento
da obrigatoriedade de suas normas em caso de conflito. A decisão de como e mediante quais
procedimentos o Direito Internacional Público é recepcionado no âmbito do Direito interno dos
Estados é matéria que fica a cargo do ordenamento jurídico estatal. O Direito Internacional Público
positivo sempre consagrou a primazia das suas normas em relação a todas as demais do ordenamento
interno. Basta-lhe, pois, o reconhecimento de vigência e eficácia imediatas de seus princípios e regras
no âmbito dos direitos domésticos.

6. As relações entre o Direito Internacional e o Direito interno no direito constitucional

comparado. Modernamente, vários são os Estados em cujas Constituições existem regras expressas e
bem delineadas sobre as relações entre o Direito Internacional Público e o Direito interno. Alguns
deles, em suas Constituições, trazem cláusulas de adoção global das regras do Direito Internacional
pelo Direito interno, sem, contudo, dar primazia de uma pela outra. Outros, aceitando também a
cláusula de adoção global, trazem regras expressas no sentido de dar primazia às normas emanadas
do Direito Internacional. E ainda há Estados cujas Constituições nada dispõem sobre as relações entre
o Direito Internacional e o Direito interno. Essas três hipóteses serão analisadas neste tópico.
Esclareça-se que a enumeração normativa que se fará abaixo é meramente exemplificativa, sem
pretensão de tecer um estudo aprofundado de Direito Comparado no que atine à matéria.55

Vejamos, então, cada uma das três hipóteses referidas:

a) Cláusulas de adoção das regras do Direito Internacional pelo Direito interno sem disposição de
primazia. Como exemplo de Lei Fundamental que adota a cláusula de adoção global das regras do
Direito Internacional pelo Direito interno, sem, contudo, dar primazia de uma pela outra, estava a
Constituição austríaca, de 1º de outubro de 1920, que, em seu art. 9º, determinava: "As regras
geralmente reconhecidas do direito internacional são consideradas parte integrante da lei federal".
Como se vê, ao estatuir a Carta austríaca que as regras do Direito Internacional geralmente
reconhecidas consideram-se parte integrante da lei federal, além de colocar tais regras no mesmo
patamar que as leis, portanto, em nível infraconstitucional, não atribuía primazia de uma pela outra.



De sorte que, em caso de conflito, seria de aplicar-se a regra lex posterior derogat priori. No mesmo
sentido, a Carta da Estônia dispõe: "As regras gerais do direito internacional, universalmente
reconhecidas, são aplicadas na Estônia como formando parte integrante do direito estoniano" (§ 4º).
Ainda aqui, em caso de conflito entre as regras gerais do Direito Internacional, universalmente
reconhecidas, e o Direito interno estoniano, é de ser aplicada a regra de que a "lei posterior revoga a
anterior que com ela conflita".

A Constituição Espanhola de 1978, por seu turno, em seu art. 96, nº 1, dita a regra de que "os
tratados internacionais, logo que publicados oficialmente na Espanha farão parte da ordem interna
espanhola". A solução é a mesma das anteriores, não obstante referir-se apenas aos tratados. Vale
frisar que a Constituição Espanhola, no que se refere aos tratados internacionais de direitos humanos,
excepciona esse princípio ao estatuir, no seu art. 10, nº 2, que: "As normas relativas aos direitos
fundamentais e às liberdades que a Constituição reconhece se interpretarão de conformidade com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas
matérias ratificados pela Espanha".

Da mesma forma, a Constituição Política do Peru, de 1993, estabelece no seu art. 55 que: "Os
tratados celebrados pelo Estado e em vigor formam parte do direito nacional". No que se refere aos
tratados de proteção dos direitos humanos, a Carta peruana dispõe, na seção quarta das suas
"Disposições Finais e Transitórias", que: "As normas relativas aos direitos e às liberdades que a
Constituição reconhece se interpretam de conformidade com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e com os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas matérias ratificados pelo
Peru".

A Constituição portuguesa de 1976, no seu art. 8º, também aceita as regras do Direito Internacional
geral (costumeiro etc.) e convencional, sem, contudo, disciplinar o grau hierárquico que detêm tais
normas no Direito interno português. Assim dispõe o referido dispositivo:

"Artigo 8º (Direito Internacional)

1. As normas e os princípios de Direito Internacional geral ou comum fazem parte integrante do
Direito português.

2. As normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas
vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o
Estado português.

3. As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Portugal
seja parte vigoram diretamente na ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos
respectivos tratados constitutivos."

A dúvida que surge da leitura deste dispositivo consiste em saber o que abrange a expressão
"normas e princípios de Direito Internacional geral ou comum", referida pelo nº 1, do art. 8º. Para
André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros, cabe na expressão "tudo o que se engloba no conceito
hodierno de 'Direito Constitucional Internacional', como acervo de normas e princípios básicos do
Direito Internacional, de aceitação generalizada pela Comunidade Internacional", a exemplo do
"costume internacional do âmbito geral; os princípios gerais de Direito; os princípios gerais do Direito
Internacional; a Declaração Universal dos Direitos do Homem; e os tratados internacionais universais
ou parauniversais, aceites pela Comunidade Internacional como Direito Internacional geral, como é o
caso da Carta das Nações Unidas e dos já citados Pactos Internacionais sobre Direitos do Homem,
aprovados pelas Nações Unidas, em 1966".56 Para a doutrina dominante em Portugal, todas essas
normas e princípios fazem parte do jus cogens internacional, que são normas imperativas de Direito
Internacional geral, que não podem ser derrogadas por tratados internacionais, por deterem uma
força obrigatória anterior a todo o direito positivo.57 Quanto à falta de previsão hierárquica, aponta a
doutrina portuguesa (com certa divergência, é certo) para a solução que coloca tais normas (de Direito
Internacional geral ou convencional) abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária.58 A
Constituição portuguesa de 1976, entretanto, tem regra expressa a consagrar o primado do Direito
Internacional sobre o Direito interno, mas somente no que tange aos tratados de direitos humanos:
"Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes (...)
das leis e das regras aplicáveis de direito internacional" (art. 16, nº 1). Segundo José Carlos Vieira de



Andrade, o conjunto de tais disposições (art. 8º, nos 1, 2 e 3; e art. 16, nº 1) estabelece "um sistema de
recepção plena do direito internacional geral e convencional, de modo que as normas internacionais
vigoram automaticamente na ordem interna [portuguesa] sem perderem o seu caráter internacional,
isto é, sem se transformarem em normas de direito nacional".59

b) Cláusulas de adoção das regras do Direito Internacional pelo Direito interno com a primazia do
primeiro. É crescente o número de Estados que, na atualidade, têm atribuído em suas Constituições, ao
Direito Internacional em geral, hierarquia normativa superior à das leis internas. Nesse caso, tais
normas seriam, na ordem interna estatal, infraconstitucionais, mas supralegais.60 Como exemplo de
Constituição que aceita a cláusula de adoção global do Direito Internacional pelo Direito interno,
trazendo regra que atribui primazia supralegal às normas emanadas do Direito Internacional,
encontra-se a Carta da República Federal da Alemanha (Grundgesetz), que, em seu art. 25,
expressamente dispõe: "As normas gerais do Direito Internacional Público constituem parte
integrante do direito federal. Sobrepõem-se às leis e constituem fonte direta para os habitantes do
território federal". Também acerca da supralegalidade do Direito Internacional frente ao Direito
interno, o art. 55 da Constituição francesa, submetida pelo governo do General Charles de Gaulle ao
plebiscito popular de 1958, no mesmo sentido da Lei Fundamental alemã, estabelece: "Les traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle
des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ("Os tratados
ou acordos regularmente ratificados ou aprovados têm, desde a sua publicação, uma autoridade
superior à das leis, sob reserva, para cada acordo ou tratado, de sua aplicação pela outra parte").
Embora, porém, a redação do artigo tenha deixado claro que os tratados internacionais celebrados
pela França prevalecem, em caso de conflito de normas, sobre sua legislação interna
infraconstitucional, anterior ou posterior, ainda hoje o Conselho Constitucional francês reluta em
reconhecer a plena supremacia dos tratados sobre a legislação interna, bem como o poder dos
tribunais nacionais em recusar aplicação à legislação posterior conflitante.61

No mesmo sentido da Carta francesa, encontra-se o art. 15, nº 4, da nova Constituição russa,
aprovada por referendo popular em 12 de dezembro de 1993.62 A Constituição da República de
Honduras, de 1982, em uma disposição bastante simples, dispõe no seu art. 18, a esse propósito, que:
"Em caso de conflito entre o tratado ou convenção e a Lei prevalecerá o primeiro". A Constituição da
Bielorússia, no seu art. 8º, reconhece os princípios de Direito Internacional universalmente
consagrados, mas afasta os tratados concluídos em confronto com o seu texto. Pela leitura do citado
dispositivo, conclui-se que os tratados internacionais celebrados pela Bielorrússia têm, igualmente,
autoridade superior à de suas leis internas: "A República da Bielorrússia reconhecerá a prioridade dos
princípios de direito internacional universalmente adquiridos e assegurará que sua legislação se
conformará. A conclusão de acordos internacionais que contrariem a Constituição não será admitida".

A Constituição da Bulgária, de 12 de julho de 1991, deixa bem assentado, no seu art. 5º (4), que os
tratados internacionais regularmente ratificados pelo Estado búlgaro têm força superior às leis, e o
faz nestes termos:

"Art. 5 (Lei Suprema).

(...)

4. Quaisquer instrumentos que tenham sido ratificados pelo procedimento estabelecido
constitucionalmente, promulgados ou postos em vigor pela República da Bulgária, serão considerados
parte da legislação doméstica do país. Em caso contrário, eles substituirão toda a legislação doméstica
que estipula de outra maneira."

A Constituição Política da Costa Rica, de 7 de novembro de 1949, passou a dispor, no seu art. 7º, na
redação que lhe deu a Reforma Constitucional nº 4.123 de 31 de maio de 1968, que:

"Art. 7. Os tratados públicos, os acordos internacionais e as concordatas, devidamente aprovados
pela Assembleia Legislativa, terão desde a sua promulgação ou desde o dia que eles designem,
autoridade superior à das leis.

Os tratados públicos e os acordos internacionais referentes à integridade territorial ou à
organização política do país, necessitarão de aprovação da Assembleia Legislativa, por votação não



inferior às três quartas partes da totalidade de seus membros, e à de dois terços dos membros de uma
Assembleia Constituinte, convocada para esse efeito."

A Magna Carta italiana, em vigor desde 1.º de janeiro de 1948, postula em seu art. 10, parágrafo
primeiro, que: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute" ("O ordenamento jurídico italiano se conforma às normas do direito
internacional geralmente reconhecidas"). Trata-se da norma de adequação automática do Direito
interno italiano ao Direito Internacional (costumeiro ou convencional). O art. 6º, II, da Constituição
dos EUA, seguindo a mesma linha de raciocínio, por sua vez, dispõe: "Esta Constituição, as leis dos
Estados Unidos ditadas em virtude dela e todos os tratados celebrados ou que se celebrarem sob a
autoridade dos Estados Unidos constituirão a lei suprema do País, e os juízes em cada Estado serão
sujeitos a ela, ficando sem efeito qualquer disposição em contrário na Constituição e nas leis de
qualquer dos Estados".63 A Constituição Grega de 1975, em seu art. 28, § 1º, a seu turno, enfaticamente,
enuncia: "As regras de direito internacional geralmente aceitas, bem como os tratados internacionais
após sua ratificação (...), têm valor superior a qualquer disposição contrária das leis". A Constituição
política do Peru de 1979, bem clara a esse respeito, celebrava em seu art. 101, que: "Os tratados
internacionais, celebrados pelo Peru com outros Estados, formam parte do direito nacional. Em caso
de conflito entre o tratado e a lei, prevalece o primeiro". A atual Constituição peruana de 1993,
entretanto, como já se viu acima, não mais traz disposição de primazia do Direito Internacional frente
ao seu Direito interno.

A Constituição do Principado de Andorra, no seu art. 3º (itens 3 e 4), formulou preceito idêntico ao
da Carta peruana de 1979, nestes termos:

"Artigo 3.

(...)

3. Andorra incorpora em seu ordenamento os princípios de direito internacional público
universalmente reconhecidos.

4. Os tratados e acordos internacionais se integram no ordenamento jurídico a partir de sua
publicação no Boletim Oficial do Principado de Andorra, e não podem ser modificados ou derrogados
pelas leis."

Na mesma esteira, está a Constituição Paraguaia de 1992, que determina no art. 137: "A Lei
Suprema da República é a Constituição. Esta, os tratados, convênios e acordos internacionais
aprovados e ratificados, as leis editadas pelo Congresso e outras disposições jurídicas de hierarquia
inferior, sancionadas em consequência, integram o direito positivo nacional, na ordem de preferência
anunciada". E acrescenta o art. 141, que: "Os tratados internacionais validamente celebrados,
aprovados por lei do Congresso, e cujos instrumentos de ratificação foram trocados ou depositados,
fazem parte do ordenamento legal interno com a hierarquia que determina o artigo 137". Como os
tratados, convênios e acordos internacionais, na hierarquia das leis paraguaias, vêm antes - dentro da
ordem de preferência enunciada pela Constituição - das normas infraconstitucionais aprovadas pelo
Congresso, de inferir-se que estão eles em posição de superioridade hierárquica no ordenamento
interno daquele País, disso decorrendo que todas as demais normas existentes no ordenamento
paraguaio, à exceção das normas constitucionais, devem necessária adequação ao conteúdo dos
tratados. Além disso, a superioridade destes em relação às leis nacionais implica, ainda, que, em caso
de conflito entre tratados e leis internas, os Tribunais nacionais têm o dever de dirimir o conflito
dando primazia às normas convencionais. Esclareça-se que, tratando-se de direitos humanos, a
Constituição paraguaia de 1992, assim como a brasileira de 1988, equiparou os tratados respectivos à
sua própria hierarquia, dando-lhes status de norma constitucional, tendo em vista que esses tratados
"não poderão ser denunciados senão pelos procedimentos que vigem para a emenda à Constituição"
(art. 142).

A Constituição da República do Equador, de 5 de junho de 1998, dispõe no seu art. 163 que: "As
normas contidas nos tratados e convênios internacionais, uma vez promulgadas no Registro Oficial,
serão parte do ordenamento jurídico da República e prevalecerão sobre as leis e demais normas de
hierarquia inferior". Na mesma linha, a Constituição da República de El Salvador, de 1982, dispõe: "A
lei não poderá modificar ou derrogar o acordado em um tratado vigente para El Salvador. No caso de



conflito entre tratado e a lei, prevalecerá o tratado" (art. 144, nº 2).

Por fim, a Constituição da Guatemala, de 1985, estabelece, no seu art. 46, a prevalência específica
do Direito Internacional dos Direitos Humanos sobre o seu Direito interno: "Fica estabelecido o
princípio geral de que em matéria de direitos humanos, os tratados e convenções aceitos e ratificados
pela Guatemala têm prevalência sobre o direito interno".

Como se viu, várias são as Cartas que trazem disposição de superioridade dos tratados sobre a lei
interna. Entretanto, leis fundamentais existem que vão ainda mais além. É o caso da Constituição
holandesa de 1953, que, após a revisão de 1956, passou a trazer disposição no sentido de que, sendo
necessário para o desenvolvimento do Direito Internacional, é permissível a conclusão de um tratado
contrário a ela, que, entretanto, deverá ser aprovado pela maioria de 2/3 dos Estados-Gerais (art. 63).
É dizer, a Carta Constitucional da Holanda permitia, em certas circunstâncias, que tratados
internacionais derrogassem o seu próprio texto, estabelecendo ainda que "os tribunais não podem
examinar a constitucionalidade dos tratados" (art. 60, seção 3). Em outro dispositivo, a Constituição
holandesa de 1983 assevera: "As disposições legais em vigor no Reino deixarão de se aplicar quando
colidirem com disposições de tratados obrigatórias para todas as pessoas ou com decisões de
organizações internacionais" (art. 94). A doutrina discute, porém, se ao falar em disposições legais a
Carta da Holanda inclui ou não a Constituição entre as normas que devem ceder ante ao tratado.64

c) Cartas Constitucionais que não contêm disciplinamento acerca das relações entre o Direito
Internacional e o Direito interno. Da mesma forma que muitos Estados existem cujas Constituições
estabelecem regras bem definidas acerca da problemática das relações do Direito Internacional com o
Direito interno, há muitos deles também cujas Cartas Magnas não fazem referência alguma a esse tipo
de relação, seja porque não possuem Constituição escrita, a exemplo da Inglaterra e Israel, seja
porque a Carta é omissa a respeito etc. Citam-se, dentre as Cartas que nada dispõem sobre o
relacionamento do Direito Internacional público com o Direito interno, as Constituições suíça de 1874,
francesa de 1875, belga de 1831 e a do Império alemão de 1871.

Na Constituição brasileira de 1988 também não existe sequer uma cláusula de reconhecimento ou
aceitação do Direito Internacional pelo nosso Direito interno, diferentemente do que faz, v.g., a Lei
Fundamental alemã, que dispõe que as normas gerais do Direito Internacional Público constituem
parte integrante do direito federal e sobrepõem-se às leis nacionais (art. 25). A única exceção, na Carta
Magna de 1988, diz respeito aos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, que, por
disposição expressa (art. 5º, § 2º), ingressam no ordenamento brasileiro com o status de norma
materialmente constitucional, podendo ser ainda formalmente (além de materialmente)
constitucionais (art. 5º, § 3º).65
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