
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 

TRATADOS 
(continuação) 

 
2 RATIFICAÇÃO 
- participação do Presidente da República e Congresso Nacional 
 
2.1 Entrada em vigor no âmbito internacional:  
- parte da doutrina afirma que a ratificação é o ato que compromete o Estado 
definitivamente. 
- um tratado entra em vigor na forma e na data previstas no tratado ou 
conforme for acordado pelos Estados negociadores (Convenção de Viena, 
art. 24, parágrafo 1 e 2) 
- troca de instrumentos de ratificação é o ato solene dentro do qual 
representantes dos dois signatários intercambiam os documentos que 
comprovam as respectivas ratificações. 
- ratificação de um tratado multilateral não gerará efeitos para a parte que o 
ratifique antes que seja atingido o número mínimo de ratificações exigido. Por 
outro lado, o tratado multilateral que tenha alcançado o número mínimo de 
ratificações só entrará em vigor para os signatários que não o ratificaram na 
medida em que estes o ratifiquem.  
- Atenção!!!!! No Brasil... a entrada em vigor no Brasil do tratado que já vigore 
internacionalmente poderá depender ainda de atos posteriores. Com efeito, 
se nosso país não tiver ainda ratificado o acordo, deverá fazê-lo. Em todo 
caso, o tratado, quando ratificado pelo Brasil, deverá também ser promulgado 
por meio de decreto do Presidente da República. 
 
2.2 Registro e publicidade 
 
A Carta da ONU (art. 102) determina que todo tratado concluído por qualquer 
um de seus Estados-membros deverá ser registrado e publicado pelo 
Secretariado-Geral da Organização, para que possa ser invocado perante os 
órgãos das Nações Unidas. Com isso, parte da doutrina entende que o 
registro do acordo na ONU e sua respectiva publicação por essa entidade é a 
condição final para que o tratado entre em vigor. 
 
3 EFEITOS DOS TRATADOS SOBRE AS PARTES E SOBRE TERCEIROS 
 
- Consequência jurídicas para os signatários e para terceiros, em alguns 
casos. 
 
3.1 Entrada em vigor dos tratados: vigência contemporânea e diferida. 
Duração. 
 
Não há regra geral, cabendo às partes estabelecer o período de permanência 
do acordo na ordem jurídica internacional. 
(Art. 24, CV, par.1) 
 



- vigência contemporânea: quando o ato entra em vigor tão logo seja 
manifestado o consentimento definitivo das duas partes, nos atos bilaterais, 
ou de um mínimo de signatários, nos multilaterais. 
 
- vigência diferida: configura-se quando os textos dos tratados estipulam um 
prazo para sua entrada em vigor após a expressão final da vontade dos 
signatários. 
 
3.2 Pacta sunt servanda e boa fé nos tratados 
 
Art. 26, CV 
 
3.3 Aplicação dos tratados no tempo: irretroatividade 
- efeitos ex nunc 
 
4 ALTERAÇÃO DOS TRATADOS: emendas e revisões   
A emenda é o meio pelo qual o teor dos atos internacionais é revisto, levando 
ao acréscimo, à alteração ou à supressão de conteúdo normativo. 
 
5 RESERVAS: FORMA, VALIDADE E EFEITOS JURÍDICOS 
Reserva é uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou 
denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um 
tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico 
de certas disposições do tratado em sua aplicação em relação a esse Estado. 
 
6 EXTINÇÃO E SUSPENSÃO 
Extinção: desaparecimento do acordo do ordenamento jurídico, deixando de 
gerar efeitos em caráter permanente. Podem ser extintos pela vontade de 
uma parte (no caso dos tratados bilaterais) ou pela alteração das 
circunstâncias que ensejaram sua celebração. O tratado multilateral também 
pode ser extinto, pela vontade comum dos signatários. 
- O tratado pode extinguir-se também pela conclusão, entre as mesmas 
partes, de acordo posterior, que regule de maneira diversa a matéria 
disciplinada pelo ato anterior. 
 
Suspensão: impossibilidade temporária de cumprir o tratado. Pode ocorrer 
em virtude de rompimento das relações diplomáticas ou consulares entre 
partes de um tratado. 
 
Obs.: caso algum tratado esteja em conflito com norma ius cogens, ainda que 
superveniente, torna-se nulo e extingue-se. 
 
7 DENÚNCIA E RETIRADA 
Denúncia: ato unilateral pelo qual uma parte anuncia sua intenção de 
desvincular-se de um tratado, de um compromisso internacional do qual faça 
parte. 

- a denúncia extingue um tratado bilateral. 
- Isenta o Estado signatário de cumprir as normas dos tratados.  



- Produz efeitos ex nunc, não excluindo as obrigações estatais relativas 
a atos ou omissões ocorridos antes da data em que venha a produzir 
efeitos. 

- Possibilidade de denúncia é regulada, normalmente, pelo próprio 
tratado, que pode prever prazo e procedimento específico. 

 
8 EFEITOS DO ESTADO DE GUERRA E DA ALTERAÇÃO 
FUNDAMENTAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS SOBRE A VIGÊNCIA DOS 
TRATADOS (teoria da cláusula rebus sic stantibus) 
 
Os tratados podem ser extintos pela mudança das circunstâncias que lhe 
deram origem, nos termos da cláusula rebus sic stantibus, segundo o qual os 
termos de um negócio jurídico são estabelecidos de acordo com as 
circunstâncias em que foi celebrado, pelo que qualquer alteração substancial 
nesse contexto ensejaria a modificação ou o desfazimento do compromisso.  

- Convenção de Viena de 1969 (art. 62) permite que a mudança 
fundamental de circunstâncias seja invocada como causa para 
extinguir um tratado ou para que a parte dele se desvincule, desde que 
atenda a determinadas condições. 

- A mudança fundamental das circunstâncias que deram origem a um 
tratado também pode ser invocada como causa para suspender sua 
execução.  

- Guerra é uma das hipóteses de alteração fundamental. 
 
9 INCORPORAÇÃO AO DIREITO INTERNO 

- modelos de internalização dos tratados: introdução automática ( ou 
aplicabilidade imediata. Ex.: União Européia) e processo de 
promulgação, que depende de um ato de ratificação e publicação 
(Brasil) 

- arts. 84, VIII e 49, I, CF/88. 
- A aprovação de um tratado para ratificação é resultado da conjugação 

da vontade das duas Casas do Congresso Nacional. A 
discricionariedade permeia boa parte do processo de internalização. O 
Presidente não é obrigado a enviar o tratado para o Congresso e nem 
a ratifica-lo. 

 
10 HIERARQUIA DOS TRATADOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO 

- status de lei ordinária 
- caráter supralegal 
- força de emenda constitucional 
- supraconstitucional 

 
Obs: o artigo 98 do Código Tributário Nacional determina que os tratados e 
as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária 
interna, e serão observados pela lei que lhes sobrevenha. Adoção da 
supralegalidade. 
 
 
	


