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duas Palavras

Diferentemente do direito interno, o direito internacional carac-
teriza-se por ser um processo de elaboração descentralizado em que 
tanto a produção normativa quanto os seus efeitos dependem do con-
sentimento dos Estados na adoção de um ou outro comportamento. 
Esse mecanismo de construção jurídica confere ao direito interna-
cional primazia sobre os ordenamentos jurídicos internos, cabendo 
aos Estados, por meio dos seus poderes constituídos, executar e fazer 
cumprir suas normas de boa-fé. Não é, assim, simples faculdade do 
Estado o cumprimento dos ditames do direito internacional público, 
especialmente dos tratados internalizados e em vigor, senão obrigação 
que lhe impõe a ordem jurídica internacional da qual faz parte.

O estudo que agora se apresenta– resultado de um diálogo perene 
que os seus autores mantêm há vários anos – aborda a temática sob a 
ótica do Poder Judiciário brasileiro em áreas tais como direitos huma-
nos, acordos da OMC ou, ainda, transporte aéreo internacional, tudo 
com o objetivo de avaliar a maneira pela qual os tribunais brasileiros 
(em especial os tribunais superiores) apreendem a aplicação do direito 
internacional público à luz de sua dogmática.

Este livro sela uma parceria entre os grupos de estudo de direi-
to internacional público da Universidade Federal de Mato Grosso 
(coordenado pelo coautor Valerio de Oliveira Mazzuoli) e da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte (coordenado pelo coau-
tor Jahyr-Philippe Bichara). Após inúmeros encontros e reuniões 
conjuntas (em Cuiabá-MT e em Natal-RN), revolveu-se colocar no 
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papel as ideias que há tanto tempo se discutem. Este livro é, portan-
to, o resultado desse diálogo profícuo.

O ensaio que ora vem à luz é estudo único no direito brasileiro, 
que até momento não havia sido versado por qualquer internacio-
nalista pátrio, devendo, por isso, servir ao aplicador do direito e aos 
estudantes como roteiro atualizado de análise jurisprudencial atinente 
à aplicação do direito internacional público no Brasil.

Cuiabá-Natal, maio de 2017.

OS AUTORES
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O direito internacional público prevalece sobre o direito inter-
no, até mesmo o de índole constitucional. Tal prevalência resulta de 
uma observação levada a efeito pelos estudiosos da disciplina desde 
os primórdios das relações entre os membros da sociedade interna-
cional. Assim, as normas internacionais que disciplinam as relações 
entre Estados, organizações internacionais e pessoas privadas, devem 
ser observadas independentemente de qualquer determinação do or-
denamento jurídico interno, seja ele de que natureza for (escrito, 
costumeiro etc.). Mesmo quando a ordem interna é aplicada por ser 
mais benéfica que o direito internacional, é esse último que tem pre-
valência e cuja voz deve ser ouvida, pois dele é que provém o coman-
do que autoriza a aplicação do direito doméstico mais favorável; é o 
direito internacional que ordena a aplicação da norma interna mais 
benéfica por meio de “cláusulas de diálogo” (“cláusulas dialógicas”, 
“cláusulas de retroalimentação”) inseridas nos tratados de direitos 
humanos, de que é exemplo, inter alia, o art. 29, b, da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos de 1969, segundo o qual “ne-
nhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no 
sentido de limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberda-
de que possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos 
Estados-partes ou em virtude de Convenções em que seja parte um 
dos referidos Estados”.1

Por outro lado, também já se verifica na atualidade certa ten-
dência do direito internacional em evoluir para uma transnaciona-
lidade em que as normas não são exclusivamente concebidas por 
Estados, senão também por entidades privadas aptas, por seus atos 
constitutivos, a produzir normas exteriores capazes de atingir deter-
minados objetos (como atividades desportivas, econômicas, finan-
ceiras, contábeis etc.).2

1 Sobre essas “cláusulas de diálogo” nos tratados de direitos humanos, v. MAZZUOLI, Valerio de 
Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 116-128.

2 Cf. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9ª ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 477-478; e CARREAU, Dominique & BICHARA, 
Jahyr-Philippe. Direito internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 28-29. Ver também: 
CARREAU, Dominique. Mondialisation et transnacionalisation du droit internacional. VII Anuário 
Brasileiro de Direito Internacional, v. 1, n. 12, jan. 2012, p. 167-205.
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O direito internacional público, assim, sempre prevalece ao di-
reito interno, até mesmo para dizer que esse último é o que deve ser 
aplicado. Asserção contrária conduziria à negação do direito interna-
cional ou, mais precisamente, à negação da dogmática jurídica que 
atesta (há longos anos) sua existência e primazia nas lições de Hans 
Kelsen, Georg Jellinek ou Alfred Verdross, dentre tantos outros.

A superioridade do direito internacional relativamente ao di-
reito interno decorre da problemática da aceitação da sujeição do 
Estado às normas emanadas da sociedade internacional, isto é, da 
compreensão da construção do fundamento de validade do direito 
internacional em função de seu reconhecimento pelos seus sujeitos, 
que se manifestam expressamente pela norma pacta sunt servanda 
ou, de forma tácita, pela opinio juris. Desse modo, o cerne de nossa 
reflexão sobre a aplicação do direito internacional consiste em saber 
até que ponto os Estados acolhem a eficácia de suas normas em seus 
ordenamentos jurídicos ao cumprir com suas obrigações internacio-
nais, em especial o Brasil.

Essa questão, embora clássica, é sempre colocada nestes termos: 
qual é a relação hierárquica entre o direito internacional e o direito 
interno? A resposta nos remete invariavelmente ao estudo do funda-
mento do caráter obrigatório do direito internacional, que encontra 
na doutrina internacionalista suas mais sólidas justificativas, hoje con-
sagradas em dispositivos da Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados de 1969.3 De fato, a obrigatoriedade do direito internacional 
está atualmente prevista no art. 26 da Convenção de Viena de 1969, 
que expressamente estabelece que “todo tratado em vigor obriga as 
partes e deve ser cumprido por elas de boa fé”. Essa regra, que con-
substancia a vinculação jurídica internacional assentida pelos Estados, 
em caráter obrigatório, tem sua primazia determinada no art. 27 da 
mesma Convenção, à luz do qual “uma parte não pode invocar as 
disposições de seu direito interno como justificativa para o não cum-
primento de um tratado”.

3 No Brasil, a Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo n° 496, de 17.07.2009, e promulgada 
pelo Decreto n° 7.030, de 14.12.2009, DOU de 15.12.2009, com reservas aos arts. 25 e 66. Essa 
incorporação traz consequências consideráveis na aplicação dos tratados internacionais no ordena-
mento jurídico brasileiro, como se verá adiante.
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Em situações menos constantes, e de forma complementar, não 
é requerida a manifestação do consentimento dos Estados quando 
há necessidade de salvaguardar normas tidas como “imperativas” e 
“inderrogáveis” por serem essenciais ao gênero humano. Tais normas, 
qualificadas como jus cogens, de acordo com os arts. 53 e 64 da Con-
venção de Viena de 1969, impõem-se à sociedade internacional de 
forma imediata e sem qualquer possibilidade de alteração substancial, 
sendo sua violação causa de nulidade e de extinção dos tratados, res-
pectivamente. O reconhecimento dessa forma de primazia do direito 
internacional sobre o direito interno encontraria justificativa, assim, 
na necessidade de fazer prevalecer um corpo de normas internacional-
mente reconhecidas como fundamentais para toda a humanidade em 
razão dos valores éticos e axiológicos que estão a veicular. Em outros 
termos, a obrigatoriedade internacional desse tipo de norma encontra 
fundamentação em uma expressão moderna do jusnaturalismo.

Dessas observações liminares infere-se que os Estados, ao aplica-
rem o direito internacional, admitem a sua superioridade sobre as nor-
mas internas, tanto formalmente no que tange aos tratados em vigor 
em seu território quanto pelo reconhecimento tácito de uma ordem 
superior baseada na ética e em valores supremos. Na prática, contudo, 
constata-se que o respeito ao princípio elementar da preeminência do 
direito internacional na ordem interna não é uniformemente aceito 
pelo Poder Judiciário de diversos Estados, entre eles o Brasil. Há um 
problema crônico, sobretudo no Brasil, de aceitação da prevalência do 
direito internacional sobre o direito interno que deve ser dissipado, es-
pecialmente no momento atual de inserção cada vez maior do país no 
cenário internacional. O Poder Judiciário há de compreender que o 
país se insere numa ordem superior e que é inexorável que exista pree-
minência desta relativamente à ordem doméstica, mesmo quando (já 
se disse) há aplicação da norma interna (mais benéfica) em detrimen-
to da norma internacional, uma vez que é esta última que comanda 
(ordena, determina) que se aplique a norma que, no caso, mais proteja 
os direitos da pessoa humana. Há, como se vê, prevalência do direito 
internacional relativamente ao direito interno mesmo na hipótese em 
que o direito internacional deixa de ser aplicado (por sua própria 
vontade). Essa a mecânica, em sua, que há de ser bem compreendida 
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pelo Poder Judiciário brasileiro para que não pairem dúvidas sobre a 
prevalência do direito internacional sobre o direito interno.

No direito brasileiro, o controle da aplicação do direito interna-
cional pelo Poder Judiciário decorre, primeiramente, do princípio da 
inafastabilidade, previsto no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal 
de 1988, que garante às pessoas o acesso à justiça, atribuindo a todo 
juiz a competência para conhecer qualquer causa que envolva atos 
lesivos ou ameaça a direitos individuais.

É certo que, à primeira vista, à luz do texto constitucional em vigor, 
poderia parecer estar o ofício do juiz limitado à apreciação apenas dos 
tratados incorporados nos moldes dos arts. 49, I, e 84, VIII, da Consti-
tuição, o que levaria à conclusão (equivocada) de que as demais fontes 
do direito internacional público não se veriam ali contempladas. Essa 
restrição estaria a significar que o juiz não seria competente, v.g., para 
aplicar um costume internacional ou um dos princípios gerais de direi-
to relativos à questão sub judice. Evidente, contudo, que esse raciocínio 
ressente-se de equívoco, ainda que a Constituição em vigor não tenha 
feito qualquer referência à aplicação, pelos juízes e tribunais locais, das 
normas ou princípios do direito internacional geral, como fazem diver-
sas outras Constituições. Ora, ao exercer a sua função o juiz detém o 
poder jurisdicional instituído de dizer o direito, gozando de autonomia 
plena para extrair da ordem jurídica como um todo quaisquer normas 
do direito internacional, até mesmo normas de jus cogens, capazes de 
auxiliá-lo na resolução de questões internas. Tal se dá nitidamente com 
o costume internacional, que não requer qualquer ato de internalização 
para que possa operar no plano interno, devendo ser exigido ipsis tan-
tum. Resta, porém, que o controle da aplicação do direito internacional 
“convencionado” parece constituir uma tarefa mais clara e segura para 
o Poder Judiciário quando o poder legislativo se pronunciou sobre a 
aprovação de um tratado, por meio do processo legislativo de incorpo-
ração, conferindo a este uma força executória formalizada pelos atos do 
referendo legislativo e da promulgação executiva.4

4 Para um estudo aprofundado do processo de celebração e incorporação de tratados no Brasil, v. 
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014.



Valerio de oliVeira Mazzuoli / Jahyr-PhiliPPe Bichara6

Em verdade, o controle da aplicação do direito internacional pelo 
Poder Judiciário brasileiro concerne a todas as suas normas interna-
cionais, quer convencionais, costumeiras ou principiológicas, deven-
do suas jurisdições, contudo, ter atenção maior para com os tratados 
em razão de comando constitucional expresso (Segunda Parte). Esse 
controle está fundado na Constituição Federal, que prevê a competên-
cia geral do juiz brasileiro a partir do princípio da inafastabilidade do 
controle jurisdicional (na Constituição, a Justiça Federal, em especial, 
possui competência expressa para a aplicação dos tratados). Por ou-
tro lado, vale observar o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) 
enquanto guardião da Constituição; do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) como última instância em matéria de aplicabilidade de tratados 
relativamente às leis federais; e do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) enquanto órgão responsável por cumprir a normativa laboral 
no Brasil, incluindo as Convenções da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). Todos esses tribunais superiores ocupam uma posi-
ção hegemônica no edifício jurisdicional brasileiro, com a responsa-
bilidade de determinar o sentido das decisões das instâncias inferiores 
quanto à aplicação do direito internacional entre nós.

Neste estudo veremos que as decisões proferidas em matéria de 
direito internacional nem sempre são satisfatórias do ponto de vista 
da dogmática internacionalista (Primeira Parte). No levantamento rea-
lizado, deu-se ênfase às questões mais discutidas nos pretórios brasilei-
ros, especialmente no que tange à garantia de efetividade dos direitos 
subjetivos advindos da aplicação dos acordos de cunho econômico e 
dos tratados internacionais de direitos humanos (Terceira Parte).


