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COMO ESTUDAR AS ORIGENS, OS CONCEITOS E AS 

FONTES DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

O estudo do Direito Internacional é facilitado pelo conhecimento de temas base 

como a sua origem e seus principais conceitos. Embora não sejam temas que são 

cobrados de maneira extensa em provas de concurso, o seu conhecimento facilita o 

entendimento dos demais assuntos que serão estudados. Ademais entender a origem e 

os principais conceitos permite também a resolução de questões pelo conhecimento da 

lógica atrelada a esse ramo do Direito. 

Portanto, essa aula não deve ser menosprezada. Ela é o alicerce do 

conhecimento que será aprofundado ao longo do curso, que permitirá a correta 

compreensão dos temas que serão discutidos mais a frente e a resolução do maior 

número de questões de forma correta.  

Esse primeiro passo é essencial na jornada de conhecimentos de Direito 

Internacional! 

 

 

TEORIA GERAL E COMPROMISSOS INTERNACIONAIS 

HISTÓRIA  

A origem do Direito Internacional Público não possui entendimento uníssono na 

doutrina.  

Há registros históricos de celebração de tratados bilaterias que remontam a 

antiguidade, como é o caso do tratado bilateral entre o rei Hatusil III dos hititas e o faraó 

Ramsés II do Egito. Nesse tratado foram negociadas questões que envolviam fim de 

guerras, alianças contra inimigos em comum, comércio, migração e extradição. 

Portanto, há autores que defendem essa como a origem do Direito Internacional 

Público. 
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Por outro lado, para a maioria da doutrina, como Mazzuoli e Varella, o Direito 

dos Tratados nasce na Idade Média, na fase de transição para a Idade Moderna, no 

mesmo momento histórico em que os Estados nacionais surgem. Para esses autores, 

não se podia antes falar em Direito Internacional propriamente dito entre as diferentes 

nações porque não havia sequer uma igualdade jurídica entre os Estados.  

Para essa vertente, o marco histórico do surgimento do Direito Internacional 

Público teria ocorrido com os tratados da Paz de Vestefália, de 24 de outubro de 1648, 

que colocou fim a Guerra do Trinta Anos. O Tratado de Münster, assinado pelos Estados 

católicos, e Tratado de Osnabrück, assinado pelos protestantes, demarcaram a nova era 

do Direito Internacional Público, que, a partir daí, atuaria como um ramo autônomo. A 

principal característica desses tratados foi o reconhecimento da igualdade formal entre 

os Estados europeus, em uma substituição à ordem jurídica hierarquizada dos reinos 

medievais.  

Desta forma, por mais que haja registros de negociações bilaterais, codificações 

de leis marítimas, instalação e reconhecimento de embaixadas e embaixadores, 

anteriores a Paz de Vestefália é somente a partir desse marco histórico que pode ser 

reconhecida uma sociedade internacional solidificada.  

Outro ponto que merece destaque desse momento histórico é que ele marca o 

surgimento do que hoje é reconhecido como Estado moderno. O Estado passa a adotar 

seus contornos como conhecemos atualmente, principalmente no que se refere à 

doutrina da soberania. O Estado soberano, cuja formulação teórica remonta a De 

Republica de Jean Bodin de 1576, passa a ser reconhecido como o principal sujeito do 

Direito Internacional.  

Os tratados de Vestefália, para a corrente doutrinária majoritária, são os 

divisores de água e marcam o surgimento do Direito Internacional Público como se 

conhece atualmente. 

Outro momento histórico que merece destaque é o Congresso de Viena ocorrido 

em 1815, que marcou o fim das Guerras Napoleônicas. Se os tratados de Vestefália são 

reconhecidos como o momento do nascimento do Direito Internacional Público, o 

Congresso de Viena marca um novo momento, no qual surge um sistema multilateral de 
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cooperação tanto política quanto econômica na Europa. Do ponto de vista da criação de 

normas que ultrapassam o limite territorial de um Estado e promoviam uma sociedade 

para além dos nacionais de um país, há um verdadeiro avanço com o estabelecimento 

de leis que proibiram o tráfico negreiro e estabeleceram regras de protocolo 

diplomático, por exemplo. Esse movimento de reconhecimento dos Estados de uma 

sociedade internacional perdurou pelas duas Grandes Guerras, intensificando-se na 

Guerra Fria.  

No século XXI, o Direito Internacional possui como principais características: a 

integração frequente entre os direitos nacionais, regionais e internacionais; a 

multiplicação de fontes normativas; a multiplicação de instancias de resolução de 

conflitos fora do Estado e a inexistência de hierarquia entre elas; e o acúmulo de lógicas 

distintas.  

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
 

(Câmara dos Deputados – 2014) Considerando que a história da evolução do direito 

internacional público é, em certa medida, a história da evolução do Estado nacional 

moderno, julgue os itens subsequentes. 

 

O direito internacional público surgiu na Idade Moderna, como disciplina jurídica 

subsidiária ao poder absolutista dos soberanos europeus e do Estado nacional moderno, 

a partir de estudos sobre direitos referentes à guerra e à paz entre as nações. 

 

Gabarito: Certo. 

 

FONTES DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

O rol das fontes de Direito Internacional Público é taxativo e encontra-se 

estabelecido no Estatuto da Corte Internacional de Justiça de 1920. Ele surgiu como uma 

necessidade de se formalizar quais as fontes que poderiam ser consultadas para dirimir 

os conflitos que viriam a ser levados perante o Tribunal.  

O Estatuto da Corte de Haia, em seu artigo 38, enumerou os tratados, os 

costumes e os princípios gerais do direito como fontes do Direito Internacional Público. 
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A jurisprudência e a doutrina também foram citadas, mas como meios auxiliares na 

determinação das regras de direito. Por fim, a equidade foi admitida sob certas 

condições.  

Artigo 38.  

1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito 

internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, 

aplicará: 

a) as convenções internacionais, quer gerais, quer 

especiais. que estabeleçam regras expressamente 

reconhecidas pelos Estados litigantes; 

b) o costume internacional, como prova de uma prática 

geral aceita como sendo o direito; 

c) os princípios gerais de direito reconhecidos pelas Nações 

civilizadas; 

d) sob ressalva da disposição do art. 59, as decisões 

judiciárias e a doutrina dos publicistas mais qualificados das 

diferentes Nações, como meio auxiliar para a determinação 

das regras de direito. 

2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da 

Côrte de decidir uma questão ex aeque et bano, se as 

partes com isto concordarem. 
 

 

PRODUÇÃO DE TRATADOS 

Segundo Varella, tratado é um acordo internacional, formalizado de forma 

escrita, entre Estados ou entre Estados e Organizações Internacionais. Os tratados são 

normas regidas pelo Direito Internacional e podem constar ou em um instrumento único 

ou em dois ou mais instrumentos conexos. 

Para Accioly, Silva e Casella, tratado é um ato jurídico por meio do qual se 

manifesta o acordo de vontades entre dois ou mais sujeitos de Direito Internacional.  
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Fator relevante é a denominação que é dada a esse instrumento. Os tratados 

recebem uma série de nomes como convenção, protocolo, acordo, carta, estatuto etc. 

Em que pese essa variedade de nomes, todos são considerados tratados. Tratado é a 

expressão do gênero e as outras denominações são espécies.  

Porém muitas vezes há confusão no uso dos diferentes termos. A própria 

Constituição Federal de 1988 de forma não correta usa a expressão “tratados e 

convenções internacionais”, quando estaria correto apenas o uso do termo “tratado”. 

Nessa etapa do curso, iremos estudar a forma como surgem os tratados, desde 

a sua negociação até a sua incorporação no ordenamento interno brasileiro.  

 

 

 

Antes de dar início, importante destacarmos três princípios que regem os 

tratados. 

a) Consensualismo: os tratados são considerados como uma verdadeira 

manifestação democrática, na medida em que regem apenas aqueles que 

se comprometeram com eles. Tratados são a expressão da autonomia da 

vontade dos sujeitos de direito internacional. 

b) Ausência de hierarquia: Não há hierarquia entre os tratados, 
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independente do assunto que regem. A única exceção são os aqueles que 

tratam de normas jus cogens, os quais são considerados 

hierarquicamente superiores. 

c) Ausência de formalismo: Os tratados devem ser escritos, mas não há um 

procedimento rígido a ser seguido. 

 

GENTLEMAN’S AGREEMENT 

 

Também chamado de arrangement, são acordos firmados entre Chefes de Estado. Não 
é um tratado propriamente dito, mas pode comprometer o Estado moralmente. É 
necessário averiguar a situação fática do acordo para se estabelecer se o texto 
produzido se destinou ou não a produzir efeitos jurídicos, a estabelecer normas 
concretas e cogentes para as partes.  
 

 

Competência negocial e compromisso 

 
Podem negociar tratados e firmar compromissos todos os sujeitos de Direito 

Internacional Público: os Estados soberanos e as Organizações Internacionais. Como 

essas são figuras jurídicas necessita-se, consequentemente, de alguma pessoa física que 

as represente.  

A competência negocial é justamente a regra que irá estabelecer quem se 

encontra apto a representar os Estados e as Organizações Internacionais na criação de 

um tratado.  

Ao contrário do que a lógica pode indicar, não se trata de uma questão de direito 

interno, mas uma questão que decorre de uma norma internacional sedimentada pela 

via costumeira e posteriormente formalizada na Convenção de Viena sobre os Tratados 

de 1969: 

 

Artigo 7 

Plenos Poderes 

1. Uma pessoa é considerada representante de um Estado 
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para a adoção ou autenticação do texto de um tratado ou 

para expressar o consentimento do Estado em obrigar-se 

por um tratado se:  

a) apresentar plenos poderes apropriados; ou  

b) a prática dos Estados interessados ou outras 

circunstâncias indicarem que a intenção do Estado era 

considerar essa pessoa seu representante para esses fins e 

dispensar os 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 a realização de todos 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 
 

 

Note-se que há duas possibilidades de ser um representante de um Estado em 

uma negociação e compromisso de um tratado. Ou se é uma autoridade competente ou 

se está munido de uma carta de plenos poderes. Ao longo dos anos, algumas 

autoridades passaram a ser reconhecidas pela norma costumeira como representantes 

internacionalmente aceitos de um Estado, independente de apresentação de qualquer 

documento. 

d) Chefes de Estado e de governo: em razão do cargo possui poderes 

ilimitados para negociar, firmar, exprimir ratificação ulterior ou dar 

qualquer outro tipo de consentimento em nome do Estado. 
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e) Plenipotenciários: Os Ministros de Estado responsáveis pelas relações 

exteriores também possuem competência negocial ampla desde o 

momento em que são investidos no cargo, independentemente de 

qualquer prova documental ou carta de plenos poderes. Se distinguem 

dos Chefes de Estado e de governo porque são considerados 

representantes derivados e não originários.   

f) Chefe de missão diplomática: Também são reconhecidos como 

representantes do Estado sem a necessidade de qualquer prova 

documental ou carta de plenos poderes, mas apenas em negociações de 

tratados bilaterais entre o Estado acreditante e o Estado acreditado. 

g) Delegações: Em geral apenas o Chefe possui carta de plenos poderes 

para atuar em nome do Estado e os demais integrantes da delegação são 

reconhecidos como delegados. Justamente por isso, em casos de 

divergência, prevalecerá a decisão do Chefe da Delegação. 

 

Art. 1. Para os fins da presente Convenção:  

[...] 

c) “plenos poderes” significa um documento expedido pela 

autoridade competente de um Estado e pelo qual são 

designadas uma ou várias pessoas para representar o 

Estado na negociação, adoção ou autenticação do texto de 

um tratado, para manifestar o consentimento do Estado em 

obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer outro 

ato relativo a um tratado; 
 

 

JURISPRUDÊNCIA – O CASO DOS BALCÃS 

 

O conflito dos Balcãs, que ocorreu no início dos anos 1990, culminou com a divisão da 

República Socialista da Iugoslávia em seis novos Estados independentes: Sérvia, 

Montenegro, Eslovênia, Croácia, Macedônia e Bósnia-Herzegóvina. A Bósnia- 

Herzegóvina ingressou com uma ação perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) para 
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punir líderes sérvios. A Sérvia contestou a ação, pedindo sua não admissão, sob a 

alegação de que não havia um chefe de Estado reconhecido na Bósnia-Herzegóvina com 

capacidade para agir em nome desse Estado. Sobre o assunto a CIJ decidiu que 

“Conforme o direito internacional, não há dúvida de que todo chefe de Estado tem a 

presunção de agir em nome do Estado nas relações internacionais (ver, por exemplo, a 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, art. 7º, 2ª). No momento do depósito 

da demanda, o Sr. Izetbegovic tinha sido reconhecido, particularmente pela Organização 

das Nações Unidas, como o chefe de Estado da Bósnia-Herzegóvina”.  

 

No Brasil, existe um problema jurídico relacionado a competência para celebrar 

tratados, convenções e atos internacionais. A Constituição Federal de 1988 não incluiu 

o inciso VIII do artigo 84 no rol das exceções que permitem a delegação das 

competências privativas do Presidente da República aos Ministros de Estado. Ou seja, o 

Presidente não está autorizado a delegar poderes para participar de negociações 

internacionais.  

No entanto, desde o Império, o Brasil adota a tradição do direito costumeiro, 

aceita integralmente pelos três poderes, que permite a delegação e a emissão de carta 

de plenos poderes.  

 

Processo de formação de um tratado 

 
O processo de formação de um tratado pode ser dividido em construção do 

texto, adoção do texto e assinatura. 

Não há uma regra ou uma formalidade pré-estabelecida sobre como deve ser 

escrito o texto de um tratado. Por se tratar da expressão escrita da vontade dos sujeitos 

de Direito Internacional, é concedida total liberdade para a escolha dos termos que 

melhor se adequem à situação.  

Contudo, é preciso reconhecer que há uma tradição em se dividir os textos dos 

tratados em três partes, as quais, em geral, encontram-se divididas explicitamente no 
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texto em:  

a) Preâmbulo: é a primeira parte, a introdução. Diferencia-se das outras 

partes por não criar obrigações entre as partes. Porém, pode ser usado 

para determinar o sentido e a intenção para a interpretação das normas 

estabelecidas e para dirimir dúvidas.  

b) Dispositivo: são o conjunto de cláusulas e artigos que refletem os 

compromissos negociados entre os sujeitos de Direito Internacional 

Público. É a parte obrigatória do texto.  

c) Anexos: são as demais informações relevantes para o cumprimento das 

obrigações, como números, tabelas, mapas, etc.  

Após a fase de construção textual, passa-se a etapa de adoção pela autenticação 

do texto. Nessa fase dar-se-á o processo de verificação e equivalência daquilo que foi 

negociado entre as partes e o que foi efetivamente colocado por escrito.  

Em tratados bilaterais, essa fase não possui uma grande relevância, uma vez que 

os dois sujeitos foram efetivamente aqueles que formalizaram a parte escrita do que foi 

decidido. Por outro lado, essa é uma etapa importante em textos que envolvem diversos 

sujeitos de Direito Internacional. Em tratados multilaterais, a fase de negociação e 

construção do texto é mais complexa, com mais etapas, e a autenticação do texto torna-

se fundamental.  

A autenticação do texto pode ser feita pela assinatura dos representantes dos 

Estados e/ou Organizações Internacionais presentes ou posteriormente, de modo ad 

referendum. Esse procedimento é determinado na Convenção de Viena sobre os Direito 

dos Tratados: 

Artigo 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, 
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assinatura ad referendum ou rubrica, pelos representantes 

desses Estados, do texto do tratado ou da Ata Final da 

Conferência que incorporar o referido texto. 
 

 

A etapa de autenticação do texto também é o momento em que ocorre a 

verificação das traduções em textos que possuem mais de um idioma. Cada idioma 

possui particularidades e expressões próprias, portanto, é essencial que as traduções 

sejam fidedignas, caso contrário podem ocorrer mudanças no sentido que se pretendeu 

adotar de uma versão para a outra, incluindo o nível de obrigatoriedade de determinada 

cláusula ou artigo. Ressalta-se que a Organização das Nações Unidas (ONU) possui cinco 

idiomas oficiais: inglês, francês, espanhol, árabe, russo e chinês.  

Por fim, construído e adotado o texto de um tratado, é necessário o engajamento 

dos sujeitos de direito internacional, a qual ocorre primeiramente pela assinatura. No 

Direito Internacional Público, a assinatura não é necessariamente a colocação de uma 

firma por escrito em um documento, mas equivale a qualquer ato do representante do 

Estado que confirme a concordância com o conteúdo que foi negociado, construído e 

adotado pelas partes.  

Estabelece a Convenção de Viena sobre os Direito dos Tratados: 

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 a 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 
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efeito à assinatura decorra dos plenos poderes de seu 

representante ou tenha sido manifestada durante a 

negociação.  
 

 

A jurisprudência construiu entendimento no sentido de o engajamento de um 

Estado a um tratado é a manifestação expressa da sua vontade, que pode ocorrer de 

diversas formas, inclusive em atos informais como entrevistas e cerimonias.  

JURISPRUDÊNCIA – O CASO TURQUIA X GRÉCIA  

 

Em 1978, a Corte Internacional de Justiça foi chamada a resolver uma questão de 

responsabilidade da Turquia pela utilização de plataforma continental.  

Anos antes, Turquia e Grécia haviam negociado um tratado sobre o uso da plataforma 

continental dos dois Estados. Os dois países publicitaram a questão em um comunicado 

conjunto, mas não chegaram a formalizar uma assinatura no documento.  

Após a Turquia ter autorizado a extração de petróleo em área que pelo tratado 

pertenceria a Grécia, a Corte foi chamada a decidir sobre o assunto. E 

m sua decisão, o Tribunal afirmou que o comunicado conjunto poderia ser considerado 

como formalização de assinatura e que, por esse motivo, haveria responsabilidade 

internacional da Turquia pela exploração de petróleo em área considerada como área 

grega.   

Para a Corte o engajamento independe da forma como o mesmo ocorre e um 

comunicado de imprensa pode ser um compromisso válido, desde que circunstâncias 

em que houve a manifestação da vontade transparecesse a intenção de se 

comprometer.  

 

 

Pelo exposto, a assinatura de um tratado gera como consequência: 

• Imutabilidade do texto 

• Reafirmação do compromisso das partes, com a proibição de realizar atos 

contrários ou que afetem o valor do que foi acordado  

• Início dos prazos para troca de notas ou depósito dos instrumentos de 
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ratificação 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

(FUMARC - PC-MG - Escrivão de Polícia Civil -2018) Sobre o processo de formação dos 

tratados internacionais, NÃO é correto afirmar: 

 

A) A assinatura do tratado, por si só, traduz um aceite precário e provisório. Trata-se da 

mera aquiescência do Estado em relação à forma e ao conteúdo final do tratado. A 

assinatura do tratado, via de regra, indica tão somente que o tratado é autêntico e 

definitivo. 

B) A ratificação, explica Flávia Piovesan, significa a subsequente confirmação formal por 

um Estado de que está obrigado ao tratado. Significa, pois, o aceite definitivo, pelo qual 

o Estado se obriga pelo tratado no plano internacional. 

C) É competência exclusiva da Câmara dos Deputados resolver definitivamente sobre 

tratados, acordos ou atos internacionais. 

D) Não gera efeitos a simples assinatura de um tratado se não for referendado pelo 

Congresso Nacional, já que o Poder Executivo só pode promover a ratificação depois de 

aprovado o tratado pelo Congresso Nacional. 

 

Gabarito: Letra “c”. 

 

Incorporação de tratados no Brasil 

 
Segundo Varella, ratificação, aprovação ou ato formal de confirmação pode ser 

entendida como o ato por meio do qual um Estado indica seu consentimento em estar 

submetido a um determinado tratado.  

 Para Accioly, Silva e Casella, ratificação é o ato administrativo por meio do qual 

o Chefe de Estado confirma a assinatura feita em nome do EStado, declarando se 

submeter ao regime jurídico ali disposto. É a vinculação jurídica. 

A ratificação é irretratável, ainda que o tratado não tenha entrado em vigor ou 

que as outras partes não o tenham ratificado ainda. Ela ocorre pela promulgação do 

tratado, matéria afeta a normas de direito interno de cada país, mas que gera 

consequências no plano internacional. Por isso, para entender como ocorre a ratificação 

no Brasil, devemos observar o que determina a Constituição Federal. 
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O assunto é tratado por dois artigos na Constituição Federal de 1988: 

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; 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: 

[...] 

VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 

sujeitos a referendo do Congresso Nacional;  
 

 

O sistema adotado pela Constituição é denominado sistema dualista moderado. 

No sistema dualista, o direito nacional e o direito internacional são duas ordens jurídicas 

distintas.  

Dessa forma, para que um tratado seja plenamente válido, primeiro o Estado se 

compromete no plano internacional, o que ocorre pela assinatura. Em um segundo 

momento, o Estado precisa obrigar-se internamente e isso ocorre por meio da 

ratificação. Com a assinatura há o engajamento e compromisso com os demais sujeitos 

de Direito Internacional Público. Com a ratificação, há uma obrigação com e dos 

nacionais.  

No Brasil, o processo administrativo de internalização de um tratado segue o 

seguinte caminho:  
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• Após a negociação, adoção e assinatura de um tratado, o Presidente da 

República deve enviar o texto ao Congresso Nacional para ratificação.  

• Antes desse procedimento, cabe ao Ministério das Relações Exteriores 

traduzir o texto para o português, caso seja necessário, realizar uma 

análise jurídica e preparar uma minuta da mensagem presidencial. Ao 

chegar na presidência, a Casa Civil também examina a legalidade e o 

mérito do tratado.  

• Não sendo verificados óbices, a mensagem do Presidente ao Congresso, 

acompanhada da Exposição de Motivos, é enviada a Câmara dos 

Deputados.  

• Após tramitar pelas comissões temáticas pertinentes e pela Comissão de 

Constituição e Justiça, a Câmara vota pela aprovação ou não do tratado. 

Sendo aprovado, o texto é enviado para o Senado Federal. 

• No Senado também há tramitação pelas comissões temáticas pertinentes 

e votação. 
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• Caso ocorra a aprovação, o Presidente do Senado promulgará um 

Decreto Legislativo, que deve ser publicado no Diário Oficial. Este é o ato 

que representa o referendo do Congresso Nacional. A ratificação, no 

entanto, só se concretiza com a publicação no Diário Oficial do Decreto 

Executivo pelo Presidente da República. 

• Ocorrendo a reprovação, será enviada uma mensagem do Presidente do 

Senado ao Presidente da República contendo os motivos da reprovação. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

(CESPE - PF – Delegado de Policia Federal -2018) Julgue o item a seguir, relativos a atos 

internacionais, personalidade internacional, cortes internacionais e domínio público 

internacional. 

 

A Convenção de Palermo, um instrumento internacional multilateral e solene, foi 

promulgada pelo Congresso Nacional brasileiro e ratificada, no âmbito interno, por 

decreto. 

 

Gabarito: Errado. 

Comentário: Ratificação é o termo utilizado para o processo de comprometimento no 

âmbito internacional. Promulgação é o termo adotado para a incorporação da obrigação 

no plano interno. 

 

 



 

 

Pá
gi

n
a1

9
 

Hierarquia 

 
A Constituição Federal de 1988 não determinou de forma explícita a hierarquia 

que os tratados deveriam ocupar no ordenamento jurídico interno brasileiro. Ante essa 

ausência, coube a doutrina e a jurisprudência estabelecer os critérios hierárquicos entre 

as normas internacionais e as internas, em casos de conflito. 

Primeiramente, no que tange aos tratados que versam sobre temas comum, 

desde 1977 o Supremo Tribunal Federal (STF) vem afirmando o entendimento de que 

após serem devidamente internalizados, os tratados passam a ter força de lei ordinária. 

Portanto, revogam quaisquer leis em contrário e podem ser revogados por lei ordinária 

posterior contrária. Esse processo de superação de um tratado recebe o nome inglês de 

treaty override. 

 

ATENÇÃO! 

O STF reconhece como exceção as regras do treaty override os tratados que dispõem 

sobre normas transportes aéreo, aquático e terrestre.  

 

O fundamento jurídico para tanto é extraído do art. 178 da Constituição Federal de 

1988: 

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, 

devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos 

firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. 
  

 

A questão se modifica quando se trata de casos que envolvem tratados de 

direitos humanos. A doutrina se divide em quatro posições, independente da forma de 

ratificação do tratado. 

a) Status supraconstitucional: corrente minoritária defendida por Celso D. 

de Albuquerque Mello que afirmava que nem mesmo a Constituição 

poderia afastar a incidência de normas oriundas de tratados de direitos 

humanos. 

b) Status constitucional: corrente minoritária defendida por Cançado 

Trindade e Flávia Piovesan. Baseia-se no entendimento de que o art. 5º, 
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§ 2º, CF/88 teria aberto o sistema jurídico interno para que os tratados 

internacionais viessem a complementar o rol de direitos e garantias 

fundamentais.  

c) Status legal: corrente majoritária que prevaleceu durante muito tempo 

na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), desde o RE 

80.004/SE, de 01/06/1977, até a edição da Emenda Constitucional nº 

45/2004. Os tratados internacionais de direitos humanos seriam 

equivalentes a leis ordinárias e não revogariam normas constitucionais.  

d) Status supralegal: corrente majoritária após a Emenda Constitucional nº 

45, de 2004, que prevê̂ que, se o tratado de direitos humanos não for 

aprovado com o quórum de emenda constitucional, terá́ força de norma 

infraconstitucional, mas acima das leis ordinárias.  

 

Após a Emenda Constitucional nº 45, o STF mudou o seu entendimento e passou 

a considerar que tratados de direitos humanos, quando aprovados da mesma forma e 

com o mesmo quórum de emedas constitucionais, possuiriam a força de uma norma 

constitucional. Essas normas, então, prevaleceriam sobre as demais normas internas 

infraconstitucionais e somente poderiam ser modificadas por outras emendas 

constitucionais ou outros tratados da mesma natureza que seguissem procedimento 

semelhante.  

O quadro abaixo resume o atual entendimento jurisprudencial e doutrinário 

majoritário da hierarquia de tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico 

nacional: 
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Por essa razão, atualmente tem-se que além do controle de constitucionalidade, 

as normas internas devem também passar pelo controle de convencionalidade, que é o 

processo de compatibilização vertical das normas de direito interno com os tratados de 

direitos humanos.  

. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

(CESPE – Instituto Rio Branco – 2018) No que tange aos direitos e garantias 

fundamentais e ao processo legislativo, conforme disposto na Constituição Federal de 

1988 (CF), julgue (C ou E) o item subsequente. 

 

Os tratados e convenções internacionais genericamente considerados 

terão status constitucional se forem aprovados pelo processo legislativo previsto para a 

votação de emendas à CF. 

 

Gabarito: Errado. 

 

Acordo Executivo 

 
Denomina-se Acordo Executivo o tratado que é assinado e ratificado pelo chefe 

do Poder Executivo de um Estado, sem a aprovação do Poder Legislativo.  

No Brasil, a adoção de um tratado sem a necessidade de ratificação ocorre nos 

termos da Constituição Federal de 1988. O artigo 49 estabelece como competência 
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exclusiva do Congresso Nacional a resolução definitiva apenas de tratados que 

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 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; 
 

 

Sendo assim, qualquer tratado que não se enquadre em qualquer dessas duas 

exigências pode ser assinado pelo chefe do Poder executivo e obrigará o Brasil no âmbito 

internacional e interno, sem a necessidade de ratificação pelo Congresso Nacional.  

A doutrina vem afirmando que assuntos de competência privativa do Poder 

Executivo, assuntos que tratem de interesse local ou de importância restrita aos agentes 

locais (por exemplo: questões de caráter puramente administrativos: higiene, ensino, 

colaboração científica etc.) ou que sejam apenas de interpretação de cláusulas de um 

tratado já vigente podem ser realizados por meio de acordos executivos.  

 

COSTUME INTERNACIONAL 

 

A segunda grande fonte formal do Direito Internacional Público são os costumes 

internacionais. Segundo Varella, os costumes “são práticas aceitas pelos Estados como 

direito aplicável, durante um período razoável de tempo”. 

Os costumes são a fonte historicamente mais antiga do Direito Internacional 

Público, mas ao longo dos anos observou-se uma tendência de codificação das normas 

internacionais. Importante relembrar sempre que não há que se falar em hierarquia 

entre as fontes do Direito Internacional Público. Isto é, diferentemente do direito 

interno brasileiro, um tratado não é superior a um costume, e pode inclusive derrogá-

lo.  
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 Segundo Varella (2020): “A teoria sociológica é a que nos 

parece melhor explicar a obrigatoriedade do costume. Para 

ela, o costume é um produto da vida social que visa atender 

às necessidades sociais. O seu fundamento é exatamente as 

necessidades sociais. É a teoria de Basdevant, Rousseau etc. 

O costume é um produto espontâneo da vida social. O 

costume não é “a aplicação de uma regra preexistente”; 

pelo contrário, é a regra criada após um “determinado 

comportamento” (Sereni). A prática constante de certos 

atos (uso) cria, segundo Quadri, um “determinado 

equilíbrio social”, cuja violação atingiria a ordem social. O 

costume surge de uma “necessidade” social e em virtude 

dela é obrigatório”.  
 

 

Há duas formas de surgimento de um costume. A mais comum é aquela em que 

o costume surge da repetição ao longo do tempo. A esse tipo de costume a doutrina 

convencionou denominar de costume sábio. Entretanto, há também os costumes que 

nascem da necessidade momentânea gerada por determinada situação, que são 

conhecidos como costumes selvagens. São, por exemplo, os costumes que começam a 

ser adotados após determinada resolução de uma organização internacional.  

 

Natureza Jurídica 

 
Com relação à natureza jurídica dos costumes, há uma divergência doutrinária e 

jurisprudencial.  

A corrente adotada pela Corte Internacional de Justiça estabelece que o costume 

é considerado opinio juris sive necessitatis, defendendo que a prática representa o 

direito.  

Parte da doutrina, por outro lado, é do entendimento que o reconhecimento de 

um costume como norma internacional coloca-o na posição de um novo direito, que 



 

 

Pá
gi

n
a2

4
 

nasce a partir do seu reconhecimento.  

 

Elementos 

 
Não há uma unanimidade na doutrina sobre o número de elementos que 

compõem o costume internacional. Para alguns seriam dois elementos e para outros 

seriam três. De toda forma, para a melhor e mais ampla compreensão, apresentaremos 

os três elementos que são estabelecidos como integrantes dos costumes internacionais: 

a) Objetivo ou material: os Estados devem adotar uma ação ou uma 

omissão ou abstenção como uma prática habitual, que se propaga por 

um período razoável. Não há um prazo determinado que caracterize um 

tempo como razoável, a determinação do tempo depende da 

configuração da aceitação pelos Estados. Do mesmo modo, não há a 

necessidade de ser um ato unânime, havendo apenas a necessidade da 

manutenção da prática ao longo do tempo. 

 JURISPRUDÊNCIA – O CASO DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO MAR DO NORTE  

 

A Corte Internacional de Justiça, em 1969 ao julgar o caso da Plataforma Continental do 

Mar do Norte determinou que “os Estados devem ter consciência de se conformarem 

ao que equivale a uma obrigação jurídica” e que “a passagem de apenas um curto 

período não é óbice à criação de novas regras de Direito Internacional”.  

 

b) Subjetivo: é o elemento da opinio juris sive necessitatis. O costume só 

pode existir se os Estados aceitarem uma ação ou uma omissão ou 

abstenção com direito. Por isso, os atos não podem ser meramente 

tolerados, não podem ser impostos pela força e não podem ser 

contestados pelos outros Estados. O costume somente será reconhecido 

como uma fonte de Direito Internacional Público quando ele for a 

retratação de uma obrigação jurídica. 

c) Espacial: os costumes não precisam ser normas aplicáveis a todos os 
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Estados. Essa fonte de Direito Internacional Pública pode ser regional, 

quando identificada por determinado grupo de países, ou universal, 

quando ele for uma ação ou uma omissão ou abstenção aceita pela 

comunidade internacional. Mazzuoli destaca que “a expressão ‘prática 

geral’ não requer o aceite universal de uma regra por todos os sujeitos 

do Direito Internacional Público, para só então caracterizar-se verdadeiro 

costume. [...] O costume internacional universal é aquele que atinge 

todos os sujeitos da sociedade internacional, independentemente de 

terem ou não participado de sua formação”. 

 

Prova 

 
O direito costumeiro, pelas suas características não formais e não escritas, possui 

problemas relacionados à delimitação do seu conteúdo e à forma como ele pode ser 

comprovado. 

Para a doutrina, cabe aos juristas e a jurisprudência determinar qual o conteúdo 

de um determinado costume, ato que pode ser feito pela identificação de pontos 

comuns nas diversas formas da sua manifestação.  

A prova de um costume, por sua vez, cabe a parte que alega que um costume é 

oponível à parte contrária, conforme o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. A 

prova pode ser obtida pela análise de normas internas dos Estados, de declarações de 

seus representantes, da troca de correspondência diplomática, de tratados assinados e 

não ratificados, entre outras hipóteses que configurem o entendimento de se tratar de 

um direito.  

 

Extinção 

 
Há duas formas de extinção dos costumes como fonte formal do Direito  

Internacional Público: 
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a) O costume é uma prática geral aceita como sendo o direito e, portanto, 

será extinto quando deixar de ser uma prática dos sujeitos de Direito 

Internacional Público. Isso pode ocorrer quando a ação, omissão ou 

abstenção deixar de ocorrer também por um tempo razoável ou quando 

o ato for praticado de forma distinta.  

b) Em decorrência da ausência de hierarquia entre as fontes do Direito 

Internacional Público, outra forma de extinção de um costume é pela 

expressa manifestação dos Estados pela ratificação de um tratado 

contrário ao ato costumeiro. Na data em que entrar em vigor o tratado, 

o costume será considerado extinto.  

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

(CESPE - AGU – 2015) Julgue o item a seguir, relativos às fontes do direito internacional. 

 

Diferentemente dos tratados, os costumes internacionais reconhecidos pelo Estado 

brasileiro dispensam, para serem aplicados no país, qualquer mecanismo ou rito de 

internalização ao sistema jurídico pátrio 

 

Gabarito: Certo. 

Comentário: A Constituição Federal de 1988 não dispõe sobre nenhum tipo de 

mecanismo para a internalização dos costumes internacionais. Há apenas artigos 

dedicados a ratificação de tratados. 

_______________________________________________________________________ 

 

(CESPE - DPU – 2015) Ainda no que concerne ao direito internacional, julgue o 

item  subsequente. 

 

Opinio juris é um dos elementos constitutivos da norma costumeira internacional. 

 

Gabarito: Certo. 

 

 

 

 

 



 

 

Pá
gi

n
a2

7
 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Esses foram os assuntos da aula de hoje. Espero que tenham disfrutado e 

construído uma base para o entendimento dos próximos assuntos de Direito 

Internacional.  

Aguardo vocês na próxima aula! 

 

 


