
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: TRATADOS INTERNACIONAIS EM FACE DA SOBERANIATÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RODOLPHO ALDANA PACHECO DOS SANTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUIS CARLOS PILEGGI COSTAORIENTADOR(ES): 



TRATADOS INTERNACIONAIS EM FACE DA SOBERANIA

1-RESUMO

A partir do final da Segunda Guerra Mundial, verificou-se a necessidade da criação

dos tratados internacionais, com a preocupação de uma possível 3ª grande guerra e

o objetivo de consolidar a paz. Os tratados consistem em acordos que sejam de

interesse de dois  ou mais Estados soberanos assumindo mutuamente,  cláusulas

estipuladas em documentos. 

Entende-se por  soberania  a  condição de um Estado,  enquanto  autônomo,  cujos

poderes independem de qualquer outro poder, para cumprir o objetivo na realização

do bem público, bem como implica em seu reconhecimento pelos demais. Há outras

diferentes  visões  e  definições  sobre  o  que  é  soberania  de  um  Estado.  

A soberania de um Estado pode entrar em desacordo com algum tratado, trazendo à

tona questionamentos acerca de qual norma se deve seguir quando há esse conflito

e qual  demonstraria maior importância e maior poder dentro do sistema jurídico.

                                                

2. INTRODUÇÃO

É de extrema importância para constância do ordenamento jurídico, voltar a discutir

nos dias de hoje sobre os temas Direito internacional público e Direito interno com a

finalidade de trazer ás claras o entendimento, a doutrina e a aplicabilidade.

3. OBJETIVOS

O presente artigo tem como objetivo principal verificar se a celebração e tratados

compromete  a  soberania  do  Estado  e,  como  objetivo  secundário  analisar  as

definições, o contexto e a relação presente tanto nos tratados, quanto na soberania,

com base nos dispositivos presentes no ordenamento jurídico brasileiro e em suas

normas  fundamentais  na  Constituição  Federal  e  doutrinas  reconhecidas  para



solucionar  a  controvérsia  doutrinaria  contida  no  objetivo  principal.  

4. METODOLOGIA

Utiliza do método dialético e dedutivo sob diversos doutrinadores da área jurídica,

política, social, econômica e internacional, analisando conflitos entre as doutrinas,

normas fundamentais e o Direito internacional público (tratados, convenções, entre

outros).  Buscou-se  uma  analise  doutrinaria  tanto  no  Direito  interno,  quanto  no

internacional.

5. DESENVOLVIMENTO

Existem duas grandes correntes doutrinarias que relacionam o Direito interno com o

Direito  internacional  público,  doutrinas  que cuidam dos conflitos  provenientes  de

tratados e as normas do ordenamento jurídico interno,  são elas o Monismo e a

Dualismo:  A  doutrina  Monista  subdivide-se  em  duas,  a  que  afirma  que  há  a

supremacia do tratado internacional sobre o direito interno e a que diz que caso haja

conflito  entre  o  tratado  e  o  Direito  interno  é  valido  este  último;  enquanto  no

Dualismo, coloca que os tratados e o Direito interno tem coexistência independente,

não podendo haver conflito entre as normas. A princípio diz também que, para que a

norma internacional possa ser válida como norma jurídica do sistema jurídico interno

tem de haver um processo de recepção e adequação, caso haja conflitos a norma

será interpretada ou revogada pelo Estado.  Essa interpretação será baseada na

tradição e nas normas da Constituição Federal.

Rizzatto Nunes diz que no Brasil vigem as regras dualista (Manual de Introdução ao

Estudo do Direito-2014, p.134). Entretanto há divergências doutrinarias sobre o qual

é seguido. 

A partir da análise das doutrinas que se colocam divergentemente dentro do Direito

Internacional, já é possível verificar a existência de atritos em face ao ordenamento

jurídico interno com o internacional, porem antes de chegarmos a um ultimato, é de

extrema  importância  darmos  continuidade  e  entender  um  pouco  mais  sobre

convenções, tratados e, é claro a soberania.



A estrutura de um tratado pode ser  feita  de muitas formas possíveis,  tendo por

objetivo proporcionar grande liberdade formal, as partes mais comuns de um tratado

são: O título, que é onde demonstra a matéria a ser tratada; o preambulo, onde

consta os envolvidos; e uma parte chamada por alguns de “considerando” que versa

sobre os motivos pelos quais as partes decidiram fazer parte do tratado e colocando

as suas intenções ao assina-lo.

Para Francisco Rezek (2011, p. 49), o processo de formação de um tratado se dá

em duas fases, fase internacional e a fase de tramite interno; a fase internacional se

divide na negociação e na assinatura nessas duas fases internacionais os países

signatários discutem cláusulas, também a fase de ratificação, para que possa logo

ser declarado vigente dentro do território nacional do país que aderiu. Vale lembrar

que  o  Estado  soberano  pode  aderir  ao  tratado  inteiramente  ou  com  algumas

ressalvas. Agora na fase interna, que também se divide em duas fases: o referendo

parlamentar  e  a promulgação e  publicação;  na  fase de referendo parlamentar  o

tratado é analisado pelo congresso nacional, caso seja aprovado, será submetido ao

Presidente da República, para que seja promulgado e publicado no Diário Oficial da

União, para que assim tenha força de lei. 

A soberania não é limitada apesar de absoluta no domínio que é próprio, o Estado é

um só;  a  soberania  é  indivisível  em sua  essência,  é  a  base  constitucional  dos

Estados  Democráticos  de  Direito  e  vem  colocada  de  forma  explicita  em  nossa

Constituição atual. Ela representa o conjunto de interesses internos frente ao um

panorama internacional. 

Diferentes  conceitos  a  respeito  da  soberania  por  Celso  Lafer,  ex-ministro  das

Relações Exteriores (lua nova-nº35, 1995), trabalha na exposição do conceito de

soberania sob três modelos de convivência internacional: o modelo de Maquiavel e

Hobbes  que  se  baseia  na  anarquia  e  no  realismo,  não  coloca  limites  éticos  a

soberania no plano internacional; o modelo Grociano que se baseia da solidariedade

e  sociabilidade  presentes  na  sociedade  internacional  da  qual  deriva  a  ideia  de

interesses comuns,  que podem permitir  a  criação de instituições jurídicas.  Daí  a

noção  de  funcionalidade  de  uma  interdependência  supra,  inter  e  infra  estatal  –

limitativa da soberania. Por fim, ele expõe o modelo Kantiano que, num patamar

superior aos interesses, insere a possibilidade de afirmar a razão abrangente do



ponto de vista da humanidade como algo que se coloca acima do subjetivismo das

soberanias, e que se exprime, na pratica diplomática contemporânea, através dos

“temas globais”.

Muito raramente há discordância entre uma norma convencionada e uma norma de

direito interno, sendo ainda mais raro encontrar alguma norma que entre em atrito

com alguma norma fundamental.  Venho abordar esse tema pois, já houve casos em

que isso aconteceu,  cito  o  habeas corpus nº  2.280,  de 1905,  que chegou até o

Supremo  Tribunal  Federal,  havendo  desacordo  entre  o  tratado  anterior  e  a

constituição.   O  Brasil  e  a  Itália  haviam  celebrado  o  tratado  de  extradição,

promulgado pelo decreto nº5.274, de 03.05.1873, o juiz federal de primeira instancia

negou a ordem, baseado na seguinte fundamentação: 

a- não havia lei regulando a extradição;

b- o poder executivo exercia sem limitação legal, a faculdade que lhe era outorgada

pelo art.48 ,nº14,  da Constituição, de atender  ou recusar pedidos de extradição;

c-  além dos delitos especificados no tratado,  nada impedia  que a extradição se

verificasse a respeito  de quaisquer  outros,  mediante promessa de reciprocidade;

d- o tratado só faz lei entre a violação de uma de suas cláusulas (extradição por

crime político) não podia aproveitar aos acusados e valeria, menos como violação de

que como “novação ou modificação feita por mútuo consenso das duas partes, que

ajudaram  em  uma  vista  de  seus  interesses  comuns  e  não  em  benefício  dos

acusados”;

e- a regra proibitiva de extradição por crime político não havia ainda sido sancionada

pelo nosso direito;

f- a prisão por motivo político incorreria “na censura dos princípios da ciência e de

praxe universalmente adaptada, porém, não na proibição da lei”; seria “desumana,

injurídica, inconveniente, mas não ilegal”;

g- não competia ao judiciário “julgar da admissibilidade da extradição, que ella é

negócio  que  pertence  a  política  internacional,  é  tratado de  Governo  a  Governo,

observando-se as fórmulas do processo administrativo, no seu preparo, discussão e

consentimento”.



Com  o  recurso  admitido  pelo  Supremo,  o  ministro  da  justiça  informou  que  a

extradição já havia sido concedida e que a prisão não era ilegal, uma vez que a

legação italiana, pelo tratado, tinha o prazo de três meses – a contar da data em que

teve ciência que o extraditando estava a sua disposição – para retira-lo do território

nacional a tal prazo não se esgotara.

O supremo por acórdão de 14.06.1905, negou provimento ao recurso por entender

que não se tratava de crime político, nem se achavam prescritos, em face da lei

brasileira e da lei italiana; que, por isso a prisão era legal em face de nosso Direito.

O ministro Alberto Torres (acompanhado pelo ministro Manoel Murtinho) foi vencido,

concedendo a ordem, porque, para ele,  não vigorava – depois de promulgada a

Constituição Republicana – o Tratado firmado entre Brasil e Itália, eis que, pelo seu

artigo  60,  h,  aos  juízes  e  Tribunais  Federais  competia  “processar  e  julgar  as

questões de Direito Criminal Internacional”, neste ramo compreendido o instituto da

extradição. Não podia, portanto, o Executivo deferir o pedido sem o exame de sua

legalidade pela Justiça – função necessária -, já que, em tais processos, se tratava

da aplicação concreta do Direito ao fato, e a liberdade de estrangeiro, que se achava

em território nacional, sob proteção da Lei Maior, era, necessariamente, posta em

causa. E afirmou: 

“A competência deste Tribunal para deixar de aplicar os Tratados que não forem

consoantes com a Constituição, é igual à que ele exerce sobre a lei ordinária, cuja

força e eficiência não é, nas relações de Direito Público Interno, menor que a dos

Tratados,

Não é sanada, finalmente, a lacuna dos Tratados pela faculdade reconhecida ao

Tribunal de conhecer de habeas corpus em caso de extradição: 

1- O habeas corpus não é meio necessário de exame judicial;

2- A nulidade de inconstitucionalidade não é sanável;

3- A nulidade não está no processo: está no Tratado, que representa a fonte e o

título de direito à extradição solicitada”.(Mirtô Fraga, 2006, p.122).

Utilizo este caso a fim de melhor demonstrar a possibilidade real de divergências,

porém, nos dias de hoje esse assunto não vem mais a discussão e, em um mundo

globalizado  se  faz  necessário  colocar  novamente  em  campo  esse  tipo  de



questionamento, buscando uma postura, uma segurança jurídica (fator de extrema

importância em nosso sistema jurídico, um direito social, um dos pilares do estado

de Direito).

6. RESULTADOS

Em sede de iniciação cientifica, o mais importante é formular as questões corretas.

Ainda que o trabalho seja inscrito como concluído, restam diversos questionamentos

que  carecem  de  solução.  Não  se  esquecendo  em  nenhum  momento  que  a

celebração do tratado é ato de soberania.

Prezando pelo costume e pela segurança jurídica, que pende a seguir uma vertente

monista nacionalista, todos os tratados que o Brasil se compromete, devem passar

por uma rigorosa vista dos poderes competentes e além, deve-se suprir as lacunas

dentro  do  ordenamento  jurídico  que  não  se  coloca  de  forma  alguma  sobre  as

divergências entre tratados e Direitos internos , ora querem comparar constituição e

leis  internas  com  tratados  apenas  por  terem  de  ser  aprovados  pelos  mesmos

órgãos, ora “kelsenianos”  colocam que o “internacional” está além do interno ou da

soberania,  porem  vale  lembrar  que  respeitando  um  ordenamento  (o  jurídico

brasileiro), logo em seu primeiro artigo coloca como fundamento acima de todos, a

soberania, reforçando desta forma o apoio às leis internas. E além, é importante

considerar  que  o  costume  jurídico  de  uma  sociedade,  de  um  povo,  deve  ser

respeitado e, é fundamental que sempre esteja presente a segurança jurídica em

nossas leis, pois se não houver isso, a lei que for contraria a esses fatores não terá

poder e nem força coercitiva. Portanto assim, não se pode permitir  que tratados

entrem em atrito com as normas de Direito interno.

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Utilizando  das  ferramentas  encontrados,  dentre  elas  pesquisas  a  doutrinadores,

juristas, e estudo da própria Constituição Federal, obteve-se sucesso na conclusão e

esclarecimento sobre muitas questões divergentes e nebulosas acerca do assunto

abordado, porém ainda há muito o que ser discutido. Até o momento, com base nas



pesquisas  realizadas,  não  se  pode  afirmar  com  certeza  que  a  celebração  dos

Tratados  implicam  na  abdicação  de  soberania.  Não  obstante,  essas  pesquisas

preliminares  conduzem a  necessidade  de  estudar-se  os  Tratados  Internacionais,

segundo a natureza de cada um, pois a diversidade entre eles pode trazer impactos

diferentes em face da soberania estatal. 
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