
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 

TRATADOS 
 
1.1 Conceito. Classificação. Condição de Validade.  
- Acordo escrito, firmado por Estados e Estados, Estados e OI’s e entre OI’s. 
- Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (1969) 
- Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados entre Estados e 
Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais (1986) 
 
1.2 Nomenclatura 
O tratado é um gênero que incorpora várias espécies, como convenção, 
acordo, pacto, protocolo, etc. O termo tratado é utilizado de forma 
indiscriminado na prática internacional, o que não retira o caráter jurídico de 
um instrumento internacional celebrado com o uso de terminologia 
inadequada. 
Ex.: 

a) Ajuste complementar ou acordo complementar: visa a detalhar ou a 
executar outro tratado de escopo mais amplo, geralmente do tipo 
acordo-quadro. Funciona de maneira semelhante ao decreto, à 
portaria e a outros instrumentos infralegais de direito interno. 

b) Tratado: não só como gênero, mas também como espécie de ato 
internacional, aplicável a compromissos de caráter mais solene e de 
maior importância política. 

c) Acordo: concebido para atos internacionaiscom reduzido número de 
participantes e menor importância política. Por outro lado, é expressão 
de amplo uso na prática internacional e também muito utilizada como 
sinônimo de tratado. 

d) Concordata: aplica-se somente aos compromissos firmados pela 
Santa Sé em assuntos de interesse religioso. 

e) Modus vivendi: é uma forma de tratado destinada a instrumentos de 
menor importância e de vigência temporária, normalmente servindo 
para definir a situação das partes enquanto estas não avançam em 
outros entendimentos. 

f) Protocolo: é uma modalidade de ato internacional que, normalmente, é 
meramente complementar ou interpretativa de tratados anteriores. 
Pode ser também um compromisso menos formal. Pode, ainda, aludir 
à ata de uma reunião internacional, documento no qual ficam 
registrados os compromissos nela assumidos. 

Etc. 
 
1.3 Classificação dos Tratados 
 
a) Número de partes 
- quanto à quantidade de signatários, os tratados são bilaterais, quando são 
celebrados por duas partes, multilaterais, quando concluídos por três ou mais 
partes. 
 
b) Procedimento de conclusão 



Forma solene ou forma simplificada. Ou seja, mais ou menos etapas de 
elaboração, e, sobretudo, à maior ou menor complexidade no processo de 
apuração do consentimento das partes. 
b.1) Forma solene: é a mais comum, pelo que os instrumentos que seguem 
seu modelo são chamados tratados em sentido estrito. Na forma solene há 
várias etapas de verificação da vontade do Estado. A primeira etapa inclui a 
negociação e a assinatura do tratado, primeira manifestação do 
consentimento. A segunda termina com a confirmação da aquiescência 
estatal em obrigar-se a um ato internacional por meio da ratificação, a qual, 
via de regra, depende da anuência dos parlamentos nacionais. Por fim, a 
eficácia do tratado no âmbito interno pode ser condicionada a um ato 
adicional, que no Brasil é conhecido como promulgação. 
 
b.2) Forma simplificada: requer menos etapas de expressão do 
consentimento. Os tratados que adotam esse procedimento são também 
chamados de acordos executivos e normalmente requerem apenas a 
participação do Poder Executivo em seu processo de conclusão e 
prescindem da ratificação. 
 
1.4 Execução 
- Tratados transitórios: executados ou de efeitos limitados. Pode até criar 
uma situação que perdura no tempo, mas cuja realização é imediata, como a 
criação de fronteira entre Estados. 
 
- Tratados permanentes: executórios ou de efeitos sucessivos. Tratados de 
direitos humanos têm esse cunho, pois demandam a proteção da dignidade 
da pessoa enquanto permanecerem no ordenamento jurídico. 
 
1.5 Natureza das normas 
- Tratados-contrato: visam conciliar interesses divergentes entre as partes, 
estando voltados a regular questões existentes entre ambas, as quais, para 
isso, criam regras baseadas em prestações, concessões e contrapartidas, 
como se efetivassem um contrato de direito interno. 
 
- Tratados-lei: é o mesmo que tratados-normativos, estabelecem normas 
gerais de Direito Internacional, a partir da vontade convergente dos 
signatários de estabelecer um tratamento comum e uniforme de um certo 
tema. Em geral são compromissos multilaterais. 
 
1.5 Efeito 
Os tratados podem ter efeitos restritos às partes signatárias ou gerar 
consequências jurídicas a entes que não participaram de seu processo de 
conclusão. (Ex.: Carta da ONU) 
 
1.6 Possibilidade de adesão 
- Tratados abertos 
- Tratados fechados 
 
 
 



1.7 Condições de validade 
- Capacidade das partes (Estados e OI’s, como Convenção de Viena 
estabelece. ONG’s, indivíduos e empresas transnacionais ainda não podem) 
- Habilitação de seus agentes (agente plenipotenciário, carta de plenos 
poderes) 
- Objeto lícito e possível 
- Consentimento regular (vícios de consentimento podem fulminar a validade 
dos tratados. Erro, dolo, coação e corrupção do representante do Estado) 
(Arts. 46 a 53 da Convenção de Viena de 1969) 
 
1.8 Processo de celebração 
a) Negociação 
b) Assinatura 
c) Ratificação 
 
	


