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Preâmbulo

importância dos tratados

princípios DIP
livre consentimento, boa-fé, p. sunt servanda

princípios carta ONU (art. 2º)

codificação DIP

aplicação subsidiária costumes



Art. 2º: definições

Tratado: acordo internacional concluído por escrito entre 
Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um 

instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos 
conexos, qualquer que seja sua denominação específica.

Ratificação, aceitação, aprovação, adesão: o ato 
internacional assim denominado pelo qual um Estado 

estabelece no plano internacional o seu consentimento em 
obrigar-se por um tratado.

Reserva: declaração unilateral feita por um Estado ao assinar, 
ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o 

objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas 
disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado.



Aplicação da Convenção

tratados celebrados por Estados
tratados constitutivos de OI

tratados adotados por iniciativa/no âmbito de OI

Capacidade p/ concluir tratados

Estados, por seus:
Chefe de Estado/Governo

Ministro das Rel. Exteriores
Chefes de Missão Diplomática (Est. Acreditado)
representantes acreditados (conferência ou OI)

* Ato de pessoa não autorizada poderá ser confirmado



Arts. 9º e 10
adoção de texto/texto autêntico

Adoção de texto:
consentimento/unanimidade
2/3 dos presentes e votantes
outra forma, por 2/3 de votos

Texto autêntico:
Segundo define o tratado

Aposição de assinatura dos Estados



Arts. 11 a 17 – O consentimento
Art. 18 – pacta sunt servanda prévio

art. 19 – reservas

Manifestação do consentimento: assinatura, troca dos 
instrumentos constitutivos do tratado, ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão, ou por quaisquer

outros meios, se assim acordado.

Pss prévio: Abstenção da prática de atos contrários ao
tratado assinado em nível internacional.

Reservas: no momento da expressão do consentimento
Ampla possibilidade, salvo desvirtuar o texto



Arts. 20-22
aceitação/objeções às reservas
efeitos jurídicos das reservas

Princípio da reciprocidade entre os Estados

Reserva em vigor a partir do aceite de um Estado

Formas de aceite:
expressa ou tácita (12 meses/ ratificação)

Retirada reservas:
A qq momento, desnecessário o aceite



Arts. 24 e 25
Entrada em vigor dos tratados

forma prevista nos tratados
ou

consentimento de todos os Estados

regras previstas pelo tratado:
textos autênticos, consentimento dos Estados, entrada

em vigor, reservas, depositário...

aplicação provisória:
previsão do texto ou

acordo entre os Estados-parte



Arts. 26 a 29 - pacta sunt servanda, 
superioridade dos tratados, efeitos, âmbito

territorial

Obrigam as partes, devem ser cumpridos de boa-fé

Normas internas não justificam
o inadimplemento de um tratado

Efeitos ex nunc

Obrigação da integralidade do território do Estado



Art. 31 a 33 - Interpretação dos tratados
regra geral, meios suplementares

boa-fé, objetivos, finalidade e contexto

contexto do tratado: texto, preâmbulo, anexos, acordos
conexos, instrumentos do tratado

outros elementos: intenção das partes (práticas, DIP)

Meios suplementares: trabalhos preparatórios

Línguas: o texto faz fé e tem sentido idêntico em
qualquer delas (diferença de sentido: objeto e finalidade

do tratado, conciliação entre os textos)

v.g. sustainable development/développement durable



Arts. 39 a 41
Modificação dos tratados

Regra geral para emenda:
acordo entre as partes

tratados multilaterais:
notificação das partes

participação na emenda
aceitação ou não da emenda

possibilidade de modificação bilateral



Arts. 46 a 53
Nulidade de tratados

violação manifesta de norma interna
relativa à competência para concluir tratados

restrições ao poder conferido a um
representante, desde que notificadas as partes

erro em relação a situação supostamente existente

dolo, corrupção ou coação de representante do Estado, 
coação por uso da força, conflito com jus cogens



Art. 54 e s.
Extinção e suspensão

da execução dos tratados

extinção ou retirada de um tratado:
disposições tratado ou consentimento das partes

tratado multilateral não se extingue quando há redução 
das partes a nº inferior p/ entrar em vigor

denúncia ou retirada em tratado que não o prevê:
admissão pelas partes

dedução pela natureza do tratado



Arts. 58 a 60
Extinção e suspensão

da execução dos tratados

O acordo bilateral é autorizado p/ extinção ou suspensão 
de efeitos de tratados multilaterais

lex posteriori derrogat lex priori

violação substancial de tratado:

causa de extinção ou suspensão da execução 
parcial/total de tratado

uso do princípio da reciprocidade

respeito ao jus cogens



Arts. 61 e 62
Impossibilidade de cumprimento de tratado

mudança fundamental de circunstâncias

regra:
suspensão à execução ou retirada do tratado se

desaparece o objeto indispensável ao seu 
cumprimento

exceção:
desaparecimento causado pela parte, em violação 

às normas do tratado ou de DIP

rebus sic stantibus



Arts. 63 e 64
rompimento de relações diplomáticas e/ou 

consulares
jus cogens superveniente

rompimento de relações não afeta obrigações de 
tratados, salvo se indispensáveis para o mesmo

em caso de jus cogens superveniente:
revogação das normas de d. das gentes



Arts. 76 e 77
Depositário

Depositários de tratados:

designação pelos Estados
Estado, grupo de Estados,

OI ou seu principal funcionário

funções dos depositários:

guardar texto e poderes acordados
remeter cópias autenticadas e traduzidas às partes

receber assinaturas/ratificações/reservas
examinar validade desses atos

informar as partes e futuras partes de atos no tratado
registrar o tratado junto à ONU



Arts. 81 a 85, Anexo

Convenção de Viena:

aberta a todos os Estados (art. 81)
sujeita à ratificação (art. 82)

entrada em vigor
(art. 84 – 30 dd após 35ª ratificação)

textos autênticos
(art. 85 – chinês, espanhol, francês, inglês, russo)

Anexo
Formação e procedimento p/ arbitragem



Transposição de tratados em direito 
brasileiro (1)

discussões para a formação do texto convencional

acordo para a aprovação desse texto

assinatura do texto do tratado

MRE - comissões específicas - prepara a exposição de motivos

MRE prepara mensagem enviada pelo Presidente ao Congresso

MRE avisa o secretário da CD do encaminhamento do expediente

MRE solicita ao Presidente que submeta o texto ao Poder Legislativo



Transposição de tratados em direito 
brasileiro (2)

CD – recebe texto e documentos

leitura em plenário, formação de mensagem às comissões: de 

relações exteriores – parecer – CCJ e cidadania

aprovação pelas comissões

votação e aprovação em Plenário

redação de decreto legislativo (pela CCJC) enviado ao SF



Transposição de tratados em direito 
brasileiro (3)

SF – Comissão de relações exteriores e defesa nacional

Votação em Plenário

Congresso Nacional - via decreto legislativo (favorável à adoção 

do texto) - autoriza o Presidente a ratificar o texto internacional

Congresso Nacional – via mensagem ao Presidente (contrário à 
adoção do texto)

após ratificado, o tratado é publicado, via decreto presidencial, 

passando a vigorar no ordenamento jurídico interno



Os tratados de DH

Art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, CF/1988

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata.

Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados,

ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte.

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais.


