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CJI/RES. 259 (XCVII-O/20) 

 

DIRETRIZES DA COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA PARA OS ACORDOS 

VINCULANTES E NÃO VINCULANTES 

 

 

A COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA, 

 

LEVANDO EM CONTA: 

 

Que a Assembleia Geral da OEA, mediante a resolução AG/RES. 2930 (XLIX-O/19), “Direito 

Internacional”, no item i sobre “Observações e recomendações sobre o Relatório Anual da Comissão 

Jurídica Interamericana”, solicitou à CJI que informasse permanentemente sobre os progressos 

alcançados em relação aos temas incluídos em sua agenda, tais como os assuntos relativos aos acordos 

vinculantes e não vinculantes; 

 

CONSCIENTE de que existe um número crescente de acordos internacionais não tradicionais, 

como os acordos não vinculantes entre Estados, bem como os acordos vinculantes e não vinculantes 

celebrados por Ministérios de Governo e unidades territoriais subnacionais; 

 

CONSIDERANDO que algumas diretrizes para acordos vinculantes e não vinculantes podem 

ajudar os Estados membros a terem maior clareza sobre os diversos tipos de acordos internacionais 

vinculantes e não vinculantes que existem atualmente e a ajustarem melhor as expectativas com respeito 

a sua elaboração, aplicação e interpretação; 

 

LEVANDO EM CONTA a importância de dispor de diretrizes que possam fornecer um conjunto 

concreto e detalhado de definições, pontos de entendimento e melhores práticas que os Estados membros 

considerem utilizar na negociação, adoção ou aplicação dos diferentes tipos de acordos internacionais e 

em sua interação com os diversos atores envolvidos (Estados, entidades governamentais e unidades 

territoriais), promovendo assim melhor conhecimento nessas áreas e reduzindo o risco de dificuldades 

futuras com outros Estados da região e do mundo inteiro, 

 

RESOLVE: 

 

1. Aprovar as “Diretrizes da Comissão Jurídica Interamericana para Acordos Vinculantes 

e Não Vinculantes” constantes do documento “Acordos Vinculantes e Não Vinculantes: Relatório Final” 

(CJI/doc.614/20 rev.1 corr.1), anexo à presente resolução. 

 

2. Agradecer ao Doutor Duncan B. Hollis seu trabalho como relator do tema e a 

apresentação do referido relatório e da versão final das diretrizes. 
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3. Transmitir esta resolução e as diretrizes constantes do documento “Acordos Vinculantes 

e Não Vinculantes: Relatório Final” (CJI/doc.614/20 rev.1 corr.1) à Assembleia Geral da OEA, para seu 

devido conhecimento e consideração. 

4. Solicitar ao Departamento de Direito Internacional, na sua condição de Secretaria 

Técnica da Comissão Jurídica Interamericana, que dê às “Diretrizes da Comissão Jurídica Interamericana 

para Acordos Vinculantes e Não Vinculantes” a maior promoção e divulgação possível entre as 

diferentes partes interessadas. 

 

Esta resolução foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária de 7 de agosto de 2020, pelos 

seguintes membros: Doutores Luis García-Corrochano Moyano, Eric P. Rudge, Mariana Salazar 

Albornoz, José Antonio Moreno Rodríguez, Milenko Bertrand-Galindo Arriagada, Duncan B. Hollis, 

Alix Richard, George Rodrigo Bandeira Galindo, Miguel A. Espeche-Gil, Íñigo Salvador Crespo e Ruth 

Correa Palacio. 

 
 

  

CJI00383P04 
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ACORDOS VINCULANTES E NÃO VINCULANTES: 

RELATÓRIO FINAL 

 

(Apresentado pelo Professor Duncan B. Hollis) 

 

 

INTRODUÇÃO  

1. Este é meu sétimo e último relatório sobre acordos vinculantes e não vinculantes. Nele 

se inclui a versão final das Diretrizes para acordos vinculantes e não vinculantes, com comentários 

(doravante denominadas “Diretrizes”). Com isso se conclui um projeto de quase quatro anos, que teve 

início a pedido de vários assessores jurídicos dos Ministérios das Relações Exteriores dos Estados 

membros da OEA, em outubro de 2016.1  

 

2. Este projeto ganhou impulso com o crescente número de acordos internacionais não 

tradicionais, inclusive os acordos não vinculantes entre Estados e os acordos vinculantes e não 

vinculantes celebrados pelos ministérios governamentais e pelas unidades territoriais subnacionais. Esses 

acordos poderiam ser dignos de elogio, uma vez que oferecem aos Estados e a outros atores formas 

inovadoras de coordenação e cooperação. Ao mesmo tempo, no entanto, a diversidade (e a 

complexidade) desses acordos deu origem a importantes perguntas sobre sua situação jurídica e quem 

pode celebrá-los, e sobre como podem ser identificados, além de suas repercussões jurídicas, caso 

existam. À parte qualquer esclarecimento ou explicação, é legítimo pensar que a prática relativa a 

acordos pode dar origem a interpretações incompatíveis, expectativas discordantes e, inclusive, a 

controvérsias entre os Estados membros da OEA, parar não dizer nada da comunidade internacional em 

seu conjunto.  

 

3. As Diretrizes anexadas ao presente relatório têm por objetivo ajudar os Estados 

membros a esclarecer os diversos tipos de acordos internacionais vinculantes e não vinculantes que 

existem hoje e a melhor ajustar as expectativas com respeito a sua elaboração, aplicação e interpretação. 

Desse modo, essas Diretrizes oferecem um conjunto concreto e detalhado de definições, pontos de 

entendimento e “práticas ótimas” que os Estados membros (e outros) possam usar na elaboração de 

diferentes tipos de acordos internacionais e em sua interação com os diversos atores que os celebram 

(Estados, entidades governamentais e unidades territoriais subnacionais). Não obstante isso, seu alcance 

é modesto. Essas Diretrizes não aspiram a codificar o Direito Internacional, nem contribuir para seu 

                                                      
1. Nessa ocasião, o representante do Brasil sugeriu que a Comissão estudasse “a prática dos Estados relativa aos 

memorandos de entendimento”, com vistas a estabelecer princípios gerais ou boas práticas. O Chile e o Peru 

sugeriram que esse estudo incluísse acordos celebrados por atores diferentes do próprio Estado, quer se trate 

de instituições (ou organismos) do Governo do Estado ou de atores subnacionais, tais como os governos 

estaduais ou municipais. Ver Relatório Anual da Comissão Jurídica Interamericana ao Quadragésimo Sétimo 

Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral, OEA/Ser. G CP/doc.5261/17 (31 de janeiro de 2017) 153, 

160 (Ata Resumida, Reunião com os Assessores Jurídicos dos Ministérios das Relações Exteriores, 5 de 

outubro de 2016).  
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desenvolvimento (embora, de fato, tomem nota de várias áreas em que falta clareza ou há controvérsias 

no Direito Internacional vigente). As Diretrizes oferecem, antes, um conjunto de pontos de entendimento 

e práticas voluntárias às quais os Estados membros podem recorrer para melhorar seus conhecimentos 

nessas áreas e reduzir o risco de futuras dificuldades com outros Estados da região e de todo o mundo.  

 

4. As Diretrizes se centram nos acordos internacionais, ou seja, em compromissos relativos 

a atos futuros a que os participantes dão seu consentimento mútuo. Esses acordos podem ser divididos 

em duas categorias básicas: os que são ”,vinculantes“  no sentido de que são regidos pelo direito, seja o 

Direito Internacional ( ou seja, ”tratados“ ), seja o direito interno ( ou seja, ”contratos“ ), e os que não são  

( vinculantes ou seja, ”compromissos políticos“ ), no sentido de que a força normativa para a formação 

ou o funcionamento do acordo não decorre do direito. O primeiro conjunto de acordos se rege pelo  

direito, ao passo que o segundo depende da política internacional ou, inclusive, da moral.  

 

5. Embora pelo menos um Estado membro só fizesse referência ao termo “acordo” como 

sinônimo de tratado, optei por não fazê-lo precisamente porque para os Estados membros (e outros) é 

importante apreciar o conceito de acordo em si. Os acordos podem revestir muitas formas, mas nem 

todas se ajustam às normas jurídicas. Em geral, celebramos acordos que são juridicamente vinculantes 

(por exemplo, um contrato) e outros que não o são (por exemplo, um trato para fazer uma viagem com 

amigos). Há diferenças entre eles, mas também superposições importantes: todos os acordos incluem 

compromissos relativos a algum ato futuro que recebem o consentimento mútuo daqueles que deles 

participam. Essas Diretrizes abordam o conceito de acordo nesse sentido para identificar o elemento 

comum que une os tratados, os contratos e os compromissos políticos (e os distingue dos compromissos 

unilaterais ou dos instrumentos que carecem de compromissos sobre um ato futuro).2 Em outras palavras, 

todos os tratados podem ser acordos, mas nem todos os acordos são tratados.3 Isso não significa que os 

Estados não possam empregar o termo “acordo” em outros casos. De fato, como se salienta nas 

                                                      
2. Desse modo, a questão das declarações unilaterais constitui um tema de estudo (e prática) diferente no Direito 

Internacional. Ver, por exemplo, Comissão de Direito Internacional, Princípios diretores aplicáveis às 

declarações unilaterais dos Estados capazes de criar obrigações jurídicas e os respectivos comentários 

(2006), ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, vol. II, pt. II, 369. Tampouco pude 

identificar uma só palavra que abranja todo esse conceito e o de “acordo”. O termo “instrumento” é amplo e 

estreito ao mesmo tempo. Os instrumentos podem ser unilaterais, e mesmo quando são celebrados de comum 

acordo podem carecer do compromisso (consenso ad idem) essencial para todos os tratados, compromissos 

políticos e contratos. Problemas similares surgem com o termo “compromisso”, uma vez que não abrange o 

conceito de mutualidade que todas essas formas de acordo implicam. Outros possíveis termos, como 

“convênio” ou “contrato” são demasiado obscuros ou já funcionam como termos de uso comum nas relações 

internacionais, o que os converte em substitutos pouco adequados.  

3. A ideia de que os tratados não são sinônimos de acordos internacionais, mas antes uma de suas subcategorias, 

foi um lugar comum no trabalho fundamental da Comissão de Direito Internacional sobre o direito dos tratados. 

Ver Henry Waldock, Quarto relatório sobre o direito dos tratados (1965) ANUÁRIO DA COMISSÃO DE 

DIREITO INTERNACIONAL, vol. II, 11, 1; (1965) ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO 

INTERNACIONAL, vol. I, 10, 10 (Briggs); J.L. Brierly, Primeiro relatório sobre o direito dos tratados, 

(1950) ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, vol. II, 227 (19-20). Entende-se que 

na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, que surgiu do trabalho da Comissão de Direito 

Internacional, utiliza-se amplamente o termo “acordo” em um sentido conceitual, e não em referência a um 

instrumento em particular, como um tratado. Ver MARK E. VILLIGER, COMMENTARY ON THE 1969 VIENNA 

CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 77 (2009) [O termo “acordo” pode se referir a um texto concreto, ou 

seja, um determinado texto escrito, ou a um resumo, ou seja, um “acordo de vontades”, que consiste em uma 

oferta e sua aceitação entre as partes (o synallagma). O termo “acordo”, no artigo 2, subparágrafo 1(a), não 

contém, em si mesmo, requisitos particulares e se refere a este último]. Ver também J.L. Weinstein, Exchange 

of Notes, 29 British Y.BK. INT’L L. 205, 226 (1952). (O consenso das partes, e não o instrumento, é a essência 

do acordo, independentemente de sua forma.) 
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Diretrizes, os Estados costumam empregar esse termo para indicar sua intenção de criar um compromisso 

juridicamente vinculante. No entanto, essas Diretrizes visam a que os Estados membros se centrem mais 

no conceito de acordo em si, que não foi amplamente examinado, e que separem esse conceito da 

terminologia que os Estados e outros sujeitos de Direito Internacional usam na prática. Por conseguinte, 

nessas Diretrizes procurei matizar o termo “acordo” para que possa ser usado tanto como conceito amplo 

quanto como indicador particular de um tratado na prática. 

6. No anexo I são incluídas todas as Diretrizes. No anexo II se oferecem comentários sobre 

cada uma das Diretrizes, a fim de contextualizá-las e ajudar os Estados membros e outros a entender as 

perguntas, questões e práticas jurídicas pertinentes. As Diretrizes propriamente se dividem em seis 

seções.  

i. Definições. As Diretrizes têm início pela definição dos elementos que compõem cada uma 

das três categorias principais de acordos internacionais: tratados, compromissos políticos e 

contratos. Também define um “acordo interinstitucional”, segundo os atores participantes.  

ii. Competência. As Diretrizes examinam a competência das “instituições estatais” (por 

exemplo, ministérios ou organismos governamentais, além de unidades territoriais 

subnacionais, como estados ou regiões) para celebrar tratados, compromissos políticos e 

contratos. Essas Diretrizes propõem melhores práticas destinadas a garantir a transparência 

e a comunicação entre os Estados quanto ao poder que essas instituições estatais detêm para 

celebrar diversas formas de acordos internacionais.  

iii. Métodos de identificação. As Diretrizes consideram que a situação de qualquer acordo 

deve ser identificada caso a caso. Nelas se salienta a possibilidade de que diferentes Estados 

possam utilizar diferentes testes para determinar se um acordo constitui um tratado. Por 

conseguinte, as Diretrizes propõem uma melhor prática, em virtude da qual os Estados serão 

mais transparentes em suas negociações (ou no próprio texto do acordo) quanto a seu 

entendimento sobre a situação de um acordo. Além disso, as Diretrizes oferecem uma lista 

de sugestões de termos, disposições e características que distinguem tratados, 

compromissos políticos e contratos. No entanto, cumpre salientar que essas sugestões são 

meramente indicativas e não determinantes da situação de um acordo. Não há palavras 

mágicas para converter um texto em um tratado (ou em um compromisso político ou em 

um contrato). No entanto, quanto mais conscientes os Estados sejam dos termos e formas 

habituais empregados em cada tipo de acordo, melhor poderão evitar mal-entendidos sobre 

a natureza do acordo celebrado.  

iv. Procedimentos. Essas Diretrizes confirmam a liberdade exibida na prática dos Estados, 

dada a pluralidade de procedimentos internos por eles utilizados para aprovar a negociação 

e a celebração de tratados (tal como se utiliza este termo no Direito Internacional) e 

contratos. Com respeito aos Estados que estão dispostos a autorizar suas instituições a 

celebrar tratados ou contratos, as Diretrizes propõem uma boa prática em que os Estados 

estabelecem procedimentos não só para conferir esse poder, mas também para comunicá-lo 

a outros Estados com cujas instituições esses acordos poderiam ser celebrados. No caso de 

acordos não vinculantes, as Diretrizes respaldam duas melhores práticas, especificamente: 

(i) que os Estados elaborem e apliquem políticas e procedimentos para autorizar a 

negociação e a celebração de compromissos políticos pelo Estado, seus ministérios ou 

unidades territoriais subnacionais pelas quais seja responsável; e (ii) que cada Estado 

considere a possibilidade de dispor de um registro ou banco de dados nacional para 

catalogar seus compromissos políticos.  

v. Efeitos. As Diretrizes resumem os diferentes efeitos jurídicos, caso existam, que possam 

decorrer da prática do Estado quanto a tratados, compromissos políticos e contratos. Essas 

Diretrizes propõem uma melhor prática em que os Estados considerem os efeitos, caso 

existam, que gostariam de provocar como orientação para determinar o tipo de acordo que 
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gostariam de celebrar. Em separado, essas Diretrizes propõem outra melhor prática em que 

as instituições celebrantes ou os Estados por elas responsáveis determinam a quem se 

confere responsabilidade jurídica em um acordo interinstitucional (seja fazendo com que os 

dois Estados estejam de acordo em que ambos são juridicamente responsáveis pelo 

cumprimento do acordo interinstitucional, seja fazendo com que ambos os Estados ou as 

instituições envolvidas acordem limitar qualquer responsabilidade às próprias instituições 

celebrantes).  

vi. Capacitação e educação. Essas Diretrizes recomendam um conjunto de atividades 

concretas de capacitação e educação para garantir que os agentes pertinentes de um 

Ministério das Relações Exteriores sejam capazes de identificar e distinguir entre os 

diversos tipos de acordos vinculantes e não vinculantes. Também recomendam que nessas 

atividades seja incluído qualquer outro ator institucional autorizado a celebrar acordos 

internacionais em representação do Estado ao qual estejam vinculados.  

7. As Diretrizes aqui apresentadas são o resultado de múltiplas rodadas de análise e 

comunicações cuidadosas com diversos Estados membros da OEA, bem como com funcionários de 

outros Estados e organismos internacionais. Meu primeiro relatório preliminar ao 91° Período Ordinário 

de Sessões da CJI, por exemplo, se baseou, em grande medida, na literatura e nos estudos existentes sobre a prática 

dos Estados para explorar o tema, determinar as questões que necessitam atenção e elaborar um questionário para 

os Estados membros.4 Após esse período ordinário de sessões, abreviei e revisei o projeto de questionário, com a 

hábil assistência do Departamento de Direito Internacional, da Secretaria de Assuntos Jurídicos da OEA, e do 

Presidente da CJI. Em 8 de setembro de 2017, o Departamento de Direito Internacional enviou o questionário a 

todos os Estados membros, por meio da nota OEA/2.2./70/17. Em meu segundo relatório, examinei as respostas ao 

questionário.5 Concretamente, examinei as respostas recebidas da Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Estados 

                                                      
4. Ver Duncan B. Hollis, Relatório preliminar sobre acordos vinculantes e não vinculantes, OEA/Ser.Q, 

CJI/doc.542/17 (24 julho 2017) (doravante denominado “Relatório preliminar”). 

5. Ver Duncan B. Hollis, Acordos vinculantes e não vinculantes: segundo relatório, OEA/Ser.Q, CJI/doc.553/18 

(6 fevereiro 2018) (doravante denominado “Segundo relatório”).  
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Unidos, Jamaica, México, Peru, República Dominicana e Uruguai.6 Posteriormente, foram recebidas as respostas 

do Canadá, Panamá e Paraguai, das quais dei conta em meus relatórios posteriores.7 posteriores.8  

 

8. Em meu terceiro relatório, apresentei um projeto de texto para as três primeiras seções 

das Diretrizes: (a) definições; (b) competência para celebrar diferentes tipos de acordos vinculantes e 

não vinculantes; e (c) métodos para determinar os tipos de acordo.9 Em meu quarto relatório, dei 

continuidade a esse esforço, com diretrizes adicionais sobre (d) procedimentos internos; (e) implicações 

jurídicas internacionais, caso existam, da celebração de diferentes tipos de acordos internacionais; e (f) 

programas de capacitação e educação.10 Com o quinto relatório, concluí um “primeiro projeto” de 

Diretrizes para os acordos vinculantes e não vinculantes, com comentários.11 Em meu relatório anterior, 

o sexto, apresentei uma versão revisada das Diretrizes, que refletia a ampla resposta ao questionário 

recebida do Governo do Canadá. Posteriormente ao 96° Período Ordinário de Sessões, em março de 

                                                      
6. Ver Argentina, Resposta questionário OEA: Acordos vinculantes e não vinculantes (doravante denominada 

“Resposta da Argentina”); Brasil, Acordos vinculantes e não vinculantes: Questionário para os Estados 

membros (doravante denominada “Resposta do Brasil”); Colômbia, Respostas ao questionário para os Estados 

membros da Organização dos Estados Americanos (OEA). Acordos vinculantes e não vinculantes: prática do 

Estado colombiano (doravante denominada “Resposta da Colômbia”); República Dominicana, Direção 

Jurídica, Ministério das Relações Exteriores, Respostas ao questionário sobre acordos vinculantes e não 

vinculantes, 29 de novembro de 2017 (doravante denominada “Resposta da República Dominicana”); 

República do Equador, Ministério das Relações Exteriores e Mobilidade Humana, Questionário “Acordos 

vinculantes e não vinculantes” (doravante denominada “Resposta do Equador”); Jamaica, Nota da Missão da 

Jamaica ao Departamento de Direito Internacional da OEA, Secretaria de Assuntos Jurídicos da OEA, Ref. 

06/10/12, 14 de dezembro de 2017 (doravante denominada “Resposta da Jamaica”); Resposta do México, 

Relatório da Comissão Jurídica Interamericana, Acordos vinculantes e não vinculantes: Questionário para 

os Estados membros (doravante denominada “Resposta do México”); Peru, Direção-Geral de Tratados do 

Ministério das Relações Exteriores, Relatório da Comissão Jurídica Interamericana. Acordos vinculantes e 

não vinculantes: Questionário para os Estados membros (doravante denominada “Resposta do Peru”); 

Uruguai, Resposta ao questionário sobre “os acordos vinculantes e não vinculantes” (doravante denominada 

“Resposta do Uruguai”); Estados Unidos, Relatório da Comissão Jurídica Interamericana: Questionário para 

os Estados membros (doravante denominada “Resposta dos Estados Unidos”).  

7. Ver Canadá, Divisão de Direito dos Tratados, Ministério de Assuntos Mundiais do Canadá, Binding and Non-

Binding Agreements: A Questionnaire for OAS Member States—Submission by Canada (9 Sept. 2019) 

(“Resposta do Canadá”); Panamá, Nota da República do Panamá, Ministério das Relações Exteriores, Direção 

de Assuntos Jurídicos Internacionais e Tratados, ao Departamento de Direito Internacional, da Secretaria de 

Assuntos Jurídicos, da Organização dos Estados Americanos, N.V.-A.J._MIRE-201813176 (doravante 

denominada “Resposta do Panamá”); Paraguai, Nota da Missão Permanente do Paraguai ao Departamento 

de Direito Internacional da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria-Geral da OEA, No 635-

18/MPP/OEA (12 de junho de 2018) (doravante denominada “Resposta do Paraguai”). 

8 . Ver Canadá, Divisão de Direito dos Tratados, Ministério de Assuntos Mundiais do Canadá, Binding and Non-

Binding Agreements: A Questionnaire for OAS Member States—Submission by Canada (9 Sept. 2019) 

(doravante denominada “Resposta do Canadá”); Panamá, Nota da República do Panamá, Ministério das 

Relações Exteriores, Direção de Assuntos Jurídicos Internacionais e Tratados, ao Departamento de Direito 

Internacional da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Organização dos Estados Americanos, N.V.-

A.J._MIRE-201813176 (doravante denominada “Resposta do Panamá”); Paraguai, Nota da Missão 

Permanente do Paraguai ao Departamento de Direito Internacional da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

Secretaria-Geral da OEA, No 635-18/MPP/OEA (12 de junio de 2018) (doravante denominada “Resposta do 

Paraguai”). 

9. Ver Duncan B. Hollis, Acordos vinculantes e não vinculantes: terceiro relatório, OEA/Ser.Q, CJI/doc. 563/18 

(15 julho 2018) (doravante denominado “Terceiro relatório”). 

10. Ver Duncan B. Hollis, Acordos vinculantes e não vinculantes: quarto relatório, OEA/Ser.Q, CJI/doc. 580/19 

(11 fevereiro 2019) (doravante denominado “Quarto relatório”). 

11. Ver Duncan B. Hollis, Acordos vinculantes e não vinculantes: quinto relatório, OEA/Ser.Q, CJI/doc. 593/19 

(22 julho 2019) (doravante denominado “Quinto relatório”).  
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2020, a CJI acordou distribuir aos Estados membros meu sexto relatório e as Diretrizes anexas, para que 

formulassem novas opiniões ou comentários.12 A Argentina, o Chile e a Colômbia aproveitaram a 

oportunidade para responder, e suas opiniões adicionais propiciaram vários ajustes e esclarecimentos 

sobre esse projeto final das Diretrizes.13 

 

9. Desse modo, nesta versão final das Diretrizes introduzi várias mudanças, em resposta à 

última rodada de contribuições. Entre os ajustes mais destacados, cumpre salientar os que se seguem.  

- Em atenção à sugestão da Colômbia, adotei uma definição modificada de “acordo 

interinstitucional” (Diretriz 1.5) para deixar claro que só abrange os acordos entre 

instituições de diferentes Estados. Os acordos interinstitucionais dentro de um mesmo 

Estado ficam fora do âmbito de aplicação dessas Diretrizes (e, em todo caso, podem ser 

regulamentadas adequadamente, de acordo com a legislação e a prática do Estado que 

sejam pertinentes). 

- No entanto, não adotei a sugestão da Colômbia de definir um tratado na Diretriz 1.2 

como um acordo “que gera obrigações juridicamente vinculantes para suas Partes”, com 

base na teoria de que “a prática dos sujeitos de Direito Internacional assim o confirma”. 

Embora esteja de acordo em que os tratados podem gerar obrigações juridicamente 

vinculantes, não creio que este seja um aspecto inerente a eles. Os tratados podem 

obrigar os Estados de outras maneiras, seja mediante a constituição de novos organismos 

internacionais, seja permitindo determinados atos sem exigi-los. Acrescentei texto à 

nota 35 para tornar essa argumentação mais explícita.  

- Por sugestão da Argentina, reformulei o comentário sobre a Diretriz 1.2 (sobre a 

definição de tratado) para deixar claro que certos tribunais internacionais (bem como 

vários acadêmicos) constataram que pode existir um tratado em um documento não 

assinado, em lugar de sugerir isso como regra geral do Direito Internacional. No entanto, 

não eliminei as referências a certos casos – por exemplo, Caso das plantas de celulose 

sobre o rio Uruguai (Argentina Vs. Uruguai) (Sentença, 20 de abril de 2010) (2010), 

Relatório da CIJ, par. 132-5 Rep. 132-5 – nos quais estão envolvidos um ou mais Estados 

membros da OEA. Embora a premissa ou a apresentação desses casos sejam 

controversas, continuam sendo fontes pertinentes e subsidiárias do Direito Internacional. 

Como tal, os Estados e outros atores devem ter consciência dessas decisões, ainda que 

não estejam de acordo com sua premissa ou seus resultados. Portanto, tentei transmitir 

seu conteúdo da mesma forma que fiz com outras fontes e materiais jurídicos 

internacionais pertinentes que implicam acordos vinculantes e não vinculantes. 

Continuo acreditando que é importante que todos os Estados estejam conscientes das 

diversas (e às vezes conflitivas ou controvertidas) posturas e doutrinas para facilitar as 

melhores práticas que possam evitar ou limitar futuros mal-entendidos ou conflitos.  

- Por sugestão de um membro da Comissão, em vários pontos esclareci que os contratos 

podem ser regidos pelo direito não estatal e não somente pela legislação nacional. 

Também deixei claro que as partes ou um árbitro podem decidir aplicar o direito não 

                                                      
12. Ver Duncan B. Hollis, Acordos vinculantes e não vinculantes: sexto relatório, OEA/Ser.Q, CJI/doc. 600/20 (3 

fevereiro 2020) (doravante denominado “Sexto relatório”).   

13. Direção de Assuntos Jurídicos Internacionais, Comentários da República da Colômbia sobre o documento 

“Acordos vinculantes e não vinculantes: sexto relatório” (CJI/doc.600/20) (maio de 2020); Nota diplomática 

da Missão Permanente da República Argentina à Organização dos Estados Americanos, OEA 074 (3 de junho 

de 2020); Chile, Comentários sobre o sexto relatório da Comissão Jurídica Interamericana sobre acordos 

vinculantes e não vinculantes, DIGEJUR-JFL 27.05.20 (27 de maio de 2020).  
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estatal (sendo este último cenário possível quando as partes contratantes não escolhem 

o direito que regerá o contrato).  

- No comentário sobre a Diretriz 2.2, acrescentei mais detalhes sobre a distribuição do 

poder de elaboração de tratados por parte da Colômbia, inclusive a capacidade exclusiva 

de seu Presidente em questões relativas aos tratados. Do mesmo modo, optei por 

destacar que, em virtude do Direito Internacional, a Colômbia não autoriza (ou 

reconhece) como vinculantes os acordos interinstitucionais de seus ministérios 

governamentais ou unidades territoriais subnacionais. 

- Em resposta à sugestão de um membro da Comissão, acrescentei uma referência ao 

conteúdo do artigo 7(1)(b) da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados no 

comentário sobre as Diretrizes 2.1 e 2.2, especialmente porque, nesse último caso, não 

fica claro como o Direito Internacional facultaria às instituições do Estado celebrar 

acordos vinculantes em nome do conjunto do Estado.  

- A pedido do Chile, no comentário sobre a Diretriz 3.2, acrescentei esse país à lista de 

Estados que empregam a prova da intenção para determinar a existência de um tratado. 

- Ademais, também por sugestão do Chile, acrescentei ao quadro que acompanha a 

Diretriz 3.4 certas cláusulas (sobre a adesão e a denúncia) que evidenciam um tratado. 

Também acrescentei referências a outras evidências de um tratado no respectivo 

comentário. Do mesmo modo, por sugestão da Colômbia, incluí uma referência a 

“memorandos de intenção” no mesmo comentário. Por último, por solicitação de um 

membro da Comissão, acrescentei texto sobre como os verbos que implicam obrigação 

(por exemplo, “deverão”) poderiam ser suavizados, a fim de evitar que se mostre com 

isso uma intenção de estar juridicamente obrigados (por exemplo, “deverão trabalhar em 

prol de”).  

- Por sugestão da Colômbia, no comentário sobre a Diretriz 4.1, acrescentei seu nome à 

lista de Estados que incluem a revisão por um Tribunal Constitucional entre seus 

procedimentos nacionais para a elaboração de tratados.  

- Acrescentei um parágrafo ao comentário sobre a Diretriz 4.5, com a finalidade de 

destacar as diferentes maneiras mediante as quais os Estados poderiam divulgar seus 

procedimentos pertinentes, inclusive uma proposta da Colômbia de que a OEA crie uma 

página eletrônica em que os Estados possam publicar resumos pertinentes de seus 

procedimentos e práticas para a elaboração de tratados. 

- Em resposta a uma observação do Chile, no comentário sobre a Diretriz 4.6.1, esclareci 

que o registro público dos acordos vinculantes deve ajustar-se às regulamentações 

nacionais de cada Estado relativas ao acesso à informação pública. 

- Continuei utilizando a terminologia das normas/regimes primários e secundários nas 

Diretrizes, embora pelo menos um membro da Comissão tenha sugerido que essa 

terminologia não era necessária. Dadas as recentes controvérsias acadêmicas sobre a 

existência, em outras áreas do Direito Internacional (por exemplo, o Direito 

Internacional consuetudinário), de alguma norma secundária, creio que é útil destacar 

que os tratados dispõem dessas regras.14 

- No comentário sobre a Diretriz 5.3, acrescentei texto por sugestão do Chile, com a 

finalidade de deixar claro que, na maioria dos cenários em que um compromisso político 

reveste implicações jurídicas (por exemplo, a incorporação a um tratado ou ao direito 

                                                      
14. Ver, por exemplo, Monica Hakimi, Making Sense of Customary International Law, 118 MICHIGAN L. REV. 

(próxima publicação em 2020). 



- 10 - 

 

 

 

 

interno) será necessário que o Estado interessado exerça sua vontade política intervindo 

de maneira discricionária.  

- Por sugestão de um membro da Comissão, acrescentei texto novo ao comentário sobre 

a Diretriz 5.4.2, para deixar claro que normalmente será o Estado, e não uma instituição 

estatal, que decidirá se e quando se deve invocar a solução de controvérsias jurídicas 

internacionais com respeito a um acordo interinstitucional. 

- Em resposta aos comentários da Argentina, suprimi uma referência na nota de rodapé 

232 sobre sua postura com respeito à responsabilidade dos Estados por acordos 

interinstitucionais, já que a Argentina considera que as instituições estatais não são 

sujeitos de Direito Internacional capazes de celebrar tratados. Aparentemente, a 

Argentina considera, antes, que todo acordo interinstitucional é vinculante, em virtude 

das “respectivas competências” das instituições, e não do Direito Internacional. 

- A pedido da Colômbia, acrescentei texto à nota de rodapé 239, com a finalidade de 

enfatizar que, dado que a Colômbia não reconhece que suas instituições tenham 

competência para celebrar tratados, as questões de responsabilidade jurídica 

internacional não se aplicam aos acordos interinstitucionais celebrados pelas instituições 

colombianas, sendo antes regidas pelo direito interno (“público”), limitando a 

responsabilidade jurídica à instituição signatária, em virtude desse direito.  

- A Colômbia sugeriu que, caso as partes pertinentes aceitassem limitar a responsabilidade 

em um acordo interinstitucional às instituições signatárias, isso deveria ser registrado no 

próprio acordo interinstitucional. Modifiquei o texto da Diretriz 5.4.3, a fim de que fique 

expressa essa ideia como prática ótima.  

- Por último, a pedido de um membro da Comissão, substituí o termo “conduta/ato 

subsequente/posterior” em todas as Diretrizes pelo termo mais amplamente utilizado 

“prática subsequente/posterior”.  

Além disso, e em virtude de que se trata de minha última oportunidade de trabalhar nessas 

Diretrizes, revisei o até agora escrito e fiz vários ajustes, a fim de uniformizar o estilo, as notas de rodapé 

e o formato. Finamente, as Diretrizes receberam um novo título, com vistas a esclarecer que são um 

produto da Comissão Jurídica Interamericana e não da OEA em seu conjunto.  

10. Em cada etapa, meus relatórios foram beneficiados pelos conhecimentos e pela 

experiência dos demais membros da CJI. Suas perguntas, sugestões e comentários contribuíram, em 

grande medida, para o aprimoramento das Diretrizes.15 As contribuições dos Estados membros foram 

inestimáveis tanto para as próprias Diretrizes como para os comentários sobre elas formulados. 

Naturalmente, as mais importantes dessas contribuições são as treze respostas oficiais ao questionário da 

CJI, além das observações oficiais sobre o projeto anterior das Diretrizes.  

 

11. No entanto, também pude extrair diversas ideias importantes a partir das observações e 

sugestões oficiosas recebidas de representantes dos Estados (tanto na região como fora dela) e de 

organismos internacionais. Em especial, gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar meu 

agradecimento pelas perguntas, sugestões e comentários que recebi na segunda reunião da CJI com os 

                                                      
15. Com respeito a essas perguntas e comentários, ver, por exemplo, Ata Resumida, 91° Período Ordinário de 

Sessões da Comissão Jurídica Interamericana, 9 de agosto de 2017; Ata Resumida, 92° Período Ordinário de 

Sessões da Comissão Jurídica Interamericana, 27 de fevereiro de 2018; Ata Resumida, 93° Período Ordinário 

de Sessões da Comissão Jurídica Interamericana, 9, 15 e 16 de agosto de 2018; Ata Resumida, 94° Período 

Ordinário de Sessões da Comissão Jurídica Interamericana, 20 de fevereiro de 2019. Ata Resumida 6, 95° 

Período Ordinário de Sessões da Comissão Jurídica Interamericana, 7 de agosto de 2019; Ata Resumida 3, 96° 

Período Ordinário de Sessões da Comissão Jurídica Interamericana, 4 de março de 2020.  
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assessores jurídicos dos Ministérios das Relações Exteriores, em agosto de 2018.16 Tive também a sorte 

de apresentar meu trabalho em diversos contextos das Nações Unidas. Cumpre salientar, principalmente, 

que nessas Diretrizes incluí as contribuições recebidas no decorrer das exposições que fiz desse projeto 

na Vigésima Nona Reunião Informal de Assessores Jurídicos (23 de outubro de 2018) e a um grupo de 

trabalho informal de peritos e profissionais especializados em tratados, patrocinado pelos governos do  

Unidas  çõesNadas ela Assembleia Geral eventos organizados pdos , por ocasião ColômbiaCanadá e da 

dos  Direitoo de Viena sobre  çãoConvenda assinatura da rio áaniversuagésimo qquino para comemorar 

o Governo do d çãoa disposi ,especialmenteAgradeço, ademais e  o de 2019).i24 de ma eTratados (23 

não e vinculantes  acordossobre seu próprio estudo resultados de dividir comigo os Canadá de 

 alémMéxico),  eOEA (Canadá da Estados membros incluem as opiniões de dois  quais, os vinculantes

a. iCore aRepública dão e ndia, Israel, Japâa, Finlnha, EspahAlemanas contribuições da d  

 

12. Por último, gostaria de agradecer à Secretaria da CJI (Departamento de Direito 

Internacional da OEA) o constante apoio, o assessoramento e o árduo trabalho para assegurar que este 

projeto avance e ajude a envolver os Estados membros e outros nessa tarefa. Jean Michel Arrighi, 

Secretário de Assuntos Jurídicos da OEA, Dante Negro, Diretor do Departamento de Direito 

Internacional, e Luis Toro, Chefe do Escritório de Tratados da OEA, desempenharam papéis decisivos 

em diversos momentos, apoiando meus esforços como relator para dar continuidade a esse projeto e levá-

lo a bom termo, com a conclusão dessas Diretrizes.  

13. Com a aprovação da CJI, creio que chegou o momento de dar por encerrado esse tema 

e divulgar seus resultados. Em especial, creio que seria adequado que a Comissão aprovasse o presente 

relatório e encaminhasse essas Diretrizes à Assembleia Geral da OEA para consideração e possível 

endosso. Por outro lado, seria conveniente que a CJI distribuísse cópias deste relatório, de maneira que 

pudesse beneficiar não somente os Estados membros da OEA, mas, igualmente, outros Estados e 

organismos internacionais. Foi um verdadeiro privilégio trabalhar nesse projeto nos últimos quatro 

anos. Espero que o produto final não só seja de grande qualidade, mas que também sirva como fonte 

de informação útil e orientação prática para os Estados membros da OEA e outras partes interessadas 

na legislação e na prática dos tratados. 

 

                                                      
16. Ver Comissão Jurídica Interamericana, Ata Resumida, Reunião Conjunta da Comissão Jurídica 

Interamericana com os Assessores Jurídicos dos Estados membros da OEA, 93° Período Ordinário de Sessões, 

quarta-feira, 15 de agosto de 2018.  
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ANEXO I 

 

DIRETRIZES DA COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA PARA OS ACORDOS 

VINCULANTES E NÃO VINCULANTES 

 

Os Estados e outros atores internacionais atualmente assinam e aplicam uma grande variedade de 

acordos internacionais. No plano mais geral, costuma-se dividi-los em: (i) acordos que são “vinculantes” 

e que, portanto, são regidos pelo direito, seja o Direito Internacional (tratados), seja o direito interno 

(contratos); e  (ii) acordos que não são vinculantes (“compromissos políticos”), para os quais o direito 

não é fonte de força normativa alguma. Os Estados também vêm autorizando, de maneira crescente, a 

celebração de acordos pelos ministérios nacionais ou unidades territoriais subnacionais (estados ou 

regiões). 

A variedade atual de acordos vinculantes e não vinculantes oferece muita flexibilidade: os acordos 

podem adaptar-se ao contexto, inclusive os interesses dos autores, a doutrina e a jurisprudência, e aos 

recursos. Ao mesmo tempo, no direito e na prática internacionais, observam-se grandes ambiguidades 

(ou claras diferenças) na forma mediante a qual os Estados autorizam ou entendem seus diferentes 

acordos internacionais. 

Esse estado de coisas provocou um elevado grau de confusão entre os representantes dos Estados, 

além de possíveis mal-entendidos e controvérsias. Dois Estados podem assinar um acordo que um deles 

considera um compromisso político não vinculante e o outro considera um tratado (ou um contrato). A 

possibilidade de confusão e controvérsias é maior quando os ministérios de Estado ou as unidades 

territoriais subnacionais celebram acordos. Alguns Estados autorizam essas entidades a celebrar tratados 

(ou seja, acordos vinculantes regidos pelo Direito Internacional), ao passo que outros lhes negam essa 

possibilidade (seja em virtude de falta de poder, seja com base na premissa de que o Direito Internacional 

não confere a esses atores competência para firmar tratados). 

Com essas Diretrizes, procura-se dissipar a confusão atual e a possibilidade de que surjam 

conflitos entre Estados e outros interessados com respeito aos acordos vinculantes e não vinculantes. As 

Diretrizes proporcionam um conjunto de definições de trabalho, pontos de entendimento e práticas 

ótimas, com respeito àqueles que celebram esses acordos e como podem celebrá-los, e aos efeitos 

jurídicos que suscitam. A finalidade é ajudar os Estados a deslindar e compreender as consequências da 

negociação e celebração de diferentes tipos de acordo internacional. Mais conhecimento e mais 

consciência das práticas ótimas poderiam ajudar os Estados a evitar ou reduzir os riscos de confusão ou 

conflito que enfrentam atualmente.  

Ao mesmo tempo, essas Diretrizes não aspiram de maneira alguma a uma condição jurídica 

própria. Não é sua finalidade codificar o Direito Internacional, nem oferecer uma via para seu 

desenvolvimento progressivo. Ao contrário, salientam em várias instâncias as áreas nas quais o Direito 

Internacional não é claro ou é motivo de controvérsias. O  alcance das Diretrizes é menor: consiste em 

prover um conjunto de práticas e pontos de entendimento voluntários que os Estados membros possam 

usar entre eles (e talvez em escala mundial) para melhor compreender como são elaborados, interpretados 

e aplicados os acordos internacionais, desse modo reduzindo o risco de confusão ou dificuldades futuras. 

1. Definições relacionadas com os acordos vinculantes e não vinculantes  

1.1 Acordo: Embora o uso desse termo em um texto costume ser indicativo de um tratado, o 

conceito pode ser definido de maneira mais ampla, a fim de abranger o consentimento mútuo dos 

participantes quanto a um compromisso relativo a um ato futuro. 

1.2 Tratado: Acordo internacional vinculante celebrado entre Estados, instituições do Estado ou 

outros sujeitos apropriados, estabelecido por escrito e regido pelo Direito Internacional, 

independentemente de sua designação ou registro, ou dos procedimentos jurídicos internos que os 

Estados utilizem para consentir em se obrigar.  
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1.3 Compromisso político: Acordo que não é juridicamente vinculante, celebrado entre Estados, 

instituições do Estado ou outros atores, com a intenção de estabelecer compromissos de natureza 

exclusivamente política ou moral.  

1.4 Contrato: Acordo voluntário entre duas ou mais partes, que constitui um acordo vinculante 

regido pelo direito nacional ou pelo direito não estatal.  

1.5 Acordo interinstitucional: Acordo celebrado entre duas ou mais instituições do Estado, entre 

as quais ministérios nacionais ou unidades territoriais subnacionais, de dois ou mais Estados. Segundo 

suas condições, as circunstâncias do caso e os atos subsequentes, um acordo interinstitucional poderia 

reunir os requisitos para ser considerado um tratado, um compromisso político ou um contrato.  

2. Competência para celebrar acordos internacionais  

2.1 Competência dos Estados para celebrar tratados: Os Estados têm competência para 

assinar tratados e deveriam fazê-lo em conformidade com os termos do tratado e todas as demais leis e 

procedimentos internos que regulamentem sua capacidade de consentir em se obrigar. 

2.2 Competência das instituições do Estado para celebrar tratados: Os Estados têm o poder, 

mas não a obrigação, de autorizar suas instituições a celebrar tratados sobre temas de sua competência, 

com o consentimento de todos os copartícipes do tratado. 

2.3 Confirmação da competência para celebrar tratados: Os Estados ou as instituições 

autorizadas do Estado que contemplem celebrar um tratado com uma instituição de outro Estado devem 

fazer todo o possível para confirmar que a instituição tenha suficiente competência na matéria do tratado 

e autorização do Estado do qual faça parte para celebrar um tratado sobre o tema. 

2.4 Competência para celebrar compromissos políticos: Os Estados ou as instituições do 

Estado deveriam ter a faculdade de celebrar compromissos políticos, na medida em que as circunstâncias 

políticas o permitam.  

2.5 Competência para celebrar contratos entre Estados: Um Estado deveria celebrar 

contratos com outros Estados que estejam dispostos a fazê-lo, em conformidade com o direito que reja 

o contrato. 

2.6 Competência para celebrar contratos interinstitucionais: Uma instituição do Estado 

deveria assinar contratos com instituições de outro Estado que estejam dispostas a fazê-lo, em 

conformidade com seu próprio direito interno e, caso seja diferente,  com o direito que reja o contrato.  

3. Métodos para identificar acordos vinculantes e não vinculantes  

3.1 Identificação de acordos: Os Estados e outras partes que celebrem acordos deveriam 

assinar acordos internacionais de maneira consciente, e não inadvertidamente. Isso significa, no mínimo, 

que os Estados devem fazer distinção entre seus acordos (vinculantes ou não vinculantes) e os demais 

compromissos e instrumentos. As seguintes práticas ótimas poderiam facilitar-lhes essa tarefa. 

3.1.1 Os Estados deveriam ater-se à terminologia utilizada e às circunstâncias particulares para 

determinar se surgirá um acordo (ou se já existe um acordo).  

3.1.2 Em caso de dúvida, o Estado deveria manter consultas com os possíveis copartícipes para 

confirmar se uma declaração ou instrumento constituirá ou não um acordo (e, idealmente, 

que tipo de acordo será).  

3.1.3 O Estado deveria abster-se de referendar uma declaração ou um instrumento, caso seu ponto 

de vista com relação a sua condição de acordo seja diferente do ponto de vista do/dos 

possível(veis) copartícipe(s), até que consigam conciliar essas diferenças. 

3.2 Identificação do tipo de acordo celebrado: A prática dos Estados, das organizações 

internacionais, das cortes e dos tribunais internacionais, e de outros sujeitos de Direito Internacional, 

sugere atualmente dois métodos diferentes para distinguir entre acordos vinculantes e não vinculantes.  
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- Em primeiro lugar, alguns atores utilizam a “prova da intenção”, análise subjetiva para verificar 

se as intenções manifestas dos autores determinam se um acordo é vinculante ou não (e, caso 

seja vinculante, se é um tratado ou um contrato). 

- Em segundo lugar, outros atores usam uma “prova objetiva”, segundo a qual a matéria, a 

linguagem e o contexto determinam sua condição vinculante ou não vinculante, 

independentemente de todo indício das intenções de um ou mais de seus autores.  

Ambos os métodos costumam levar à mesma conclusão. Consideram: (a) o texto; (b) as 

circunstâncias particulares; e (c) os atos subsequentes para identificar os diferentes tipos de acordos 

vinculantes e não vinculantes. Não obstante isso, resultados diferentes são possíveis, em especial quando 

o texto favorece objetivamente uma conclusão (por exemplo, um tratado), mas as provas externas 

sugerem outra coisa (por exemplo, as declarações simultâneas de um ou mais participantes no sentido de 

que não se pretendia celebrar um tratado). A prova objetiva priorizaria o texto e a linguagem utilizados, 

em contraste com a ênfase da prova da intenção, no que se refere àquilo que as partes pretendiam. Esses 

resultados diferentes podem, por sua vez, dar lugar a confusão ou conflitos, risco que se pode reduzir 

com determinadas práticas.  

3.2.1 Caso um Estado não tenha ainda decidido se usará a prova da intenção ou a prova objetiva 

para identificar seus acordos vinculantes e não vinculantes, deveria fazê-lo.  

3.2.2 Todo Estado deveria ser franco com os demais Estados e interessados com respeito à prova 

que utilize. Do mesmo modo, deveria aplicá-la de maneira uniforme, em vez de aplicar uma 

ou outra, segundo o que lhe convenha em cada caso. A aplicação uniforme de uma prova 

ajudará a atender às expectativas de outros atores e possibilitará uma interação mais 

previsível entre eles.  

3.2.3 No entanto, um Estado não deveria supor que os demais Estados ou atores (entre eles as 

cortes e os tribunais internacionais) usarão a mesma prova para identificar os acordos 

vinculantes e não vinculantes. Ao contrário, deveria celebrar e aplicar seus acordos 

internacionais de maneira a reduzir ou, inclusive, eliminar os problemas que possam 

conduzir que as duas provas levem a conclusões contraditórias. Os Estados podem 

conseguir isso compatibilizando as provas subjetiva e objetiva de maneira que se obtenha o 

mesmo resultado.  

3.3 Especificação do tipo de acordo celebrado: A fim de evitar pontos de vista incompatíveis 

sobre a natureza vinculante de um acordo ou sobre o direito que o rege, os participantes devem fazer 

todo o possível para especificar expressamente o tipo de acordo alcançado, seja no texto do acordo, seja 

em comunicações relativas a sua celebração. No que se refere ao texto, os Estados poderiam usar os 

exemplos das disposições apresentadas no Quadro 1 para especificar a condição de um acordo. No 

entanto, em virtude da diversidade de acordos internacionais, os Estados também poderiam adaptar 

outras fórmulas correntes. 

 

Quadro 1. Especificação do tipo de acordo celebrado  

Tipo de acordo  Exemplo de texto 

Tratado “Em virtude deste acordo, serão estabelecidas relações entre as 

partes, que serão regidas pelo Direito Internacional. Este acordo se 

propõe a proporcionar direitos e obrigações, em conformidade com 

suas condições.” 

Compromisso político “Este [título] não é vinculante, em conformidade com o Direito 

Internacional, e não cria direitos ou obrigações juridicamente 

vinculantes para seus Participantes.” 
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“Este [título] é um compromisso político cujas disposições não 

o habilitam para registro, em conformidade com o artigo 102 da Carta 

das Nações Unidas.” 

Contrato “Este acordo será regido pelo direito de [indicar o Estado] 

[e/ou uma fonte de direito não estatal].” 

 

3.4 Elementos indicativos do caráter vinculante ou não vinculante de um acordo: Nos 

casos em que os participantes de um acordo não especifiquem sua condição ou não cheguem a outro tipo 

de entendimento a esse respeito, os Estados deveriam usar certos elementos, como os que se seguem (ou 

recorrer a eles), para indicar a existência de um tratado ou de um compromisso político não vinculante:  

a) a linguagem utilizada na prática;  

b) a inclusão de determinadas cláusulas finais;  

c) as circunstâncias em torno da celebração do acordo; e 

d) a prática subsequente dos participantes do acordo.  

No Quadro 2 são apresentadas a terminologia e as cláusulas que os Estados deveriam relacionar 

com maior frequência a tratados e as que costumam ser usadas em compromissos políticos. 

3.5 Elemento indicativo de um contrato: Nos casos em que os participantes do acordo não 

especifiquem sua condição ou não cheguem a outro tipo de entendimento a esse respeito, os Estados 

deveriam usar uma cláusula sobre o direito aplicável (ou recorrer a ela) para confirmar a existência de 

um contrato. Os Estados deveriam supor que um texto claramente vinculante entre Estados, que guarde 

silêncio com respeito a sua condição, é um tratado, em vez de um contrato.  

3.6 Indícios ambíguos ou incoerentes da condição de um acordo: Nos casos em que os 

elementos indicativos da condição de um acordo sejam ambíguos ou incoerentes, a condição do acordo 

deveria ser determinada com base em uma análise integral que procure conciliar as provas objetivas e as 

intenções comuns dos participantes. Os Estados deveriam tentar divulgar os resultados de sua análise 

integral entre as demais partes no acordo. Em alguns casos, os Estados poderiam considerar opções mais 

formais para a solução de controvérsias, a fim de esclarecer ou definir o caráter vinculante ou não 

vinculante de seu(s) acordo(s). 
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4. Procedimentos para a celebração de acordos vinculantes e não vinculantes  

4.1 Diferentes procedimentos internos para os tratados. Todo Estado deveria ser livre para 

estabelecer e manter um ou vários procedimentos internos para autorizar a negociação e a celebração de 

tratados pelo Estado ou suas instituições. Esses procedimentos poderiam se basear na constituição do 

Estado, em suas leis ou em sua prática. Diferentes Estados poderiam seguir procedimentos internos 

diferentes para o mesmo tratado. 

4.2 Estabelecimento de procedimentos internos para os compromissos políticos. Os 

Estados deveriam estabelecer e manter procedimentos para autorizar a formalização de compromissos 

políticos celebrados pelo Estado ou suas instituições. Embora os compromissos políticos sejam acordos 

Quadro 2. Identificação de acordos vinculantes e não vinculantes  

Características do acordo  Elemento indicativo de um tratado  Elemento indicativo de um compromisso 

político 

Títulos Tratado 

Convenção 

Acordo  

Pacto 

Protocolo 

Entendimento 

Declaração de intenção 

Ajuste 

Declaração 

 

Autores partes participantes 

 

 

Terminologia 

 

 

artigos 

obrigações  

compromissos  

direitos  

compromissos  

expectativas 

princípios  

parágrafos 

pontos de entendimento  

 

 

 

Linguagem que denota um 

compromisso (verbos) 

 

deverão  

acordam  

devem  

se comprometem a 

Feito em [lugar] em [data] 

 

deveriam  

buscar 

incentivar 

ter a intenção de 

esperar 

levar a cabo 

tomar 

entender 

aceitar 

 

Linguagem que denota um 

compromisso (adjetivos) 

 

vinculante 

autêntico 

fidedigno 

político 

voluntário  

vigente 

de igual validade 

 

 

 

Cláusulas 

Consentimento em se obrigar  

Entrada em vigor 

Depositário 

Modificação 

Rescisão  

Denúncia 

Solução obrigatória de controvérsias  

Acordo final 

 

Entrada em vigor  

Início de aplicação 

Diferenças 

Modificações 
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não vinculantes, poderiam se beneficiar de práticas nas quais os Estados dispusessem de procedimentos 

que confirmassem: 

a) o caráter não vinculante de um compromisso;  

b) a pertinência do uso de uma forma ou modalidade não vinculante, em vez de uma 

vinculante, como ocorre nos casos em que, devido à falta de tempo ou à incerteza, é 

desaconselhável que o Estado fique preso a um acordo com efeitos jurídicos; e 

c)  a notificação das instituições pertinentes do Estado, inclusive o Ministério das Relações 

Exteriores, e a coordenação com essas instituições. 

4.3 Estabelecimento de procedimentos internos para a aprovação de contratos entre 

Estados. Os Estados que celebrem contratos com outros Estados deveriam estabelecer e manter 

procedimentos para aprovar sua celebração. Como boa prática, nesses procedimentos os Estados 

deveriam incluir:  

a) informação sobre a forma mediante a qual o Estado identificará o direito aplicável ao 

contrato; e  

b) mecanismos para confirmar o direito aplicável ao outro (ou outros) Estado(s) 

contratante(s), a fim de evitar conflitos futuros. 

4.4. Procedimentos internos para a aprovação de acordos interinstitucionais vinculantes. 

Os Estados deveriam dispor de procedimentos para conceder a devida autorização às instituições 

(ministérios de governo, unidades subnacionais ou ambos) que tenham competência para celebrar um 

tratado regido pelo Direito Internacional. Do mesmo modo, os Estados deveriam dispor de 

procedimentos para conceder a devida autorização a suas instituições (ministérios de governo, unidades 

subnacionais ou ambos) para assinar contratos, em conformidade com seu próprio direito interno, com o 

direito interno de outro Estado ou com um direito não estatal. 

4.4.1 Nesses procedimentos deveria ser indicada a forma mediante a qual o Estado 

distingue se a instituição está celebrando um tratado ou um contrato.  

4.4.2 A esses procedimentos deveriam ser incorporados mecanismos para confirmar 

antecipadamente que a instituição do outro Estado concorda com o tipo de acordo 

interinstitucional que se assinará e com seu caráter juridicamente vinculante.  

4.5 Divulgação da competência institucional para celebrar acordos vinculantes  

4.5.1 Um Estado deveria tornar público quais de suas instituições poderiam, se for o caso, 

ser autorizadas a celebrar tratados, e especificar se podem fazê-lo em representação 

do conjunto do Estado ou em seu próprio nome. 

4.5.2 Um Estado deveria tornar público quais de suas instituições poderiam, se for o caso, 

ser autorizadas a celebrar contratos, e especificar se podem fazê-lo em representação 

do conjunto do Estado conjunto ou em seu próprio nome. 

4.5.3 Um Estado poderia divulgar essa informação ao público em geral (por exemplo, 

colocando seus procedimentos online) ou informar especificamente a outros Estados 

ou instituições do Estado sobre a competência de suas instituições e os procedimentos 

pertinentes que utilizam.  

4.6 Divulgação dos registros de acordos vinculantes e não vinculantes 

4.6.1 Registros nacionais de acordos vinculantes. Os Estados deveriam criar e manter 

registros públicos de todos os acordos vinculantes do Estado e de suas instituições. 

4.6.2 Registros nacionais de compromissos políticos. Os Estados deveriam manter um 

registro nacional de todos os compromissos políticos do Estado e de suas instituições 

ou, pelo menos, dos mais importantes.  

5. Efeitos jurídicos dos acordos vinculantes e não vinculantes  
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5.1 Efeitos jurídicos da celebração de tratados pelo Estado: Os Estados e suas instituições 

deveriam considerar a celebração de tratados sabendo que consentir em se obrigar por um tratado 

produzirá pelo menos três tipos de efeitos jurídicos. 

5.1.1 Efeitos jurídicos internacionais primários. De acordo com o princípio fundamental 

de pacta sunt servanda, os tratados impõem a obrigação de cumprir suas condições 

de boa-fé. 

5.1.2 Efeitos jurídicos internacionais secundários. A existência de um tratado admite a 

aplicação de vários regimes jurídicos internacionais secundários, entre eles o direito 

dos tratados, a responsabilidade do Estado e qualquer outro regime particular 

vinculado à matéria do tratado. 

5.1.3 Efeitos jurídicos internos. A ordem jurídica interna de um Estado poderia dispor que 

os tratados celebrados pelo Estado tenham efeitos jurídicos internos, mas sem exigir 

que o faça. Os Estados deveriam estar em condições de esclarecer a outros Estados e 

interessados que efeitos jurídicos internos terão os tratados que assinem. 

5.2 Efeitos jurídicos dos contratos. Os Estados e suas instituições deveriam considerar a 

celebração de acordos sabendo que os efeitos jurídicos de um contrato, entre eles os aspectos relativos 

ao cumprimento, ao deslocamento do direito interno aplicável e à execução, dependerão do direito 

aplicável ao contrato. 

5.3 Efeitos dos compromissos políticos. Os Estados e suas instituições deveriam considerar 

a celebração de acordos sabendo que um compromisso político não terá nenhum efeito jurídico direto, 

em conformidade com o Direito Internacional ou o direito interno; os compromissos políticos não são 

juridicamente vinculantes.  

5.3.1 Os Estados e suas instituições deveriam cumprir seus compromissos políticos e 

aplicá-los, entendendo-se que outros Estados esperarão que o compromisso político 

seja cumprido, em virtude de sua força moral ou do contexto político em que tenha 

sido celebrado.  

5.3.2 Os Estados e suas instituições deveriam saber que um compromisso político, 

embora não vinculante, poderia ter efeitos jurídicos para um Estado. Por exemplo, 

os compromissos políticos podem:  

(i) ser incorporados a outros atos jurídicos internacionais, como tratados ou 

decisões de organizações internacionais; 

(ii) ser incorporados a atos jurídicos internos, como leis ou outros tipos de 

normas; ou 

(iii) servir de base para a interpretação ou orientação de outros acordos 

juridicamente vinculantes. 

5.4 Efeitos jurídicos de um acordo interinstitucional. Os Estados deveriam supor que um 

acordo interinstitucional surtirá os efeitos jurídicos da respectiva categoria de acordo (tratado, 

compromisso político ou contrato).  

5.4.1  Os Estados poderiam supor que os tratados e contratos interinstitucionais gerarão 

responsabilidade do conjunto do Estado.  

5.4.2  Não obstante isso, os Estados deveriam levar em conta que, em certos casos, um 

Estado ou sua instituição poderia afirmar que a responsabilidade jurídica por um 

acordo interinstitucional se estende somente à instituição do Estado que celebre o 

acordo. 

5.4.3  Nos casos em que os Estados tenham pontos de vista divergentes acerca da 

responsabilidade jurídica gerada por um acordo interinstitucional vinculante, 

deveriam conciliar seus pontos de vista e convir em que ambos os Estados assumam 
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a responsabilidade decorrente do acordo interinstitucional, ou concordar em limitar a 

responsabilidade às instituições que assinem o acordo, refletindo tudo isso no texto 

do instrumento respectivo. 

5.4.4  Os Estados deveriam usar toda a prudência possível para evitar que um acordo 

interinstitucional tenha efeitos jurídicos nos casos em que uma ou mais das 

instituições participantes não tenham recebido do Estado do qual façam parte o poder 

(ou a competência geral) necessário para celebrar um acordo desse tipo. 

6. Capacitação e educação sobre acordos vinculantes e não vinculantes  

6.1 Capacitação e educação a cargo dos Estados sobre acordos vinculantes e não 

vinculantes. Os Estados deveriam tomar medidas para capacitar e educar os funcionários relevantes do 

Ministério das Relações Exteriores e de outros ministérios pertinentes ou agências, para assegurar que 

sejam capazes de: 

(i) identificar os diferentes tipos de acordos vinculantes e não vinculantes e distinguir 

entre eles;  

(ii) entender quem, no âmbito do Estado, tem competência para negociar e celebrar que 

acordos;  

(iii) seguir os procedimentos internos para a celebração desses acordos; e  

(iv) compreender os efeitos jurídicos e de outra natureza que possam decorrer de 

diferentes tipos de acordos internacionais. 

6.2 Capacitação e educação referente a acordos interinstitucionais. Caso um Estado 

autorize a celebração de acordos interinstitucionais, deve tomar medidas para capacitar e educar os 

funcionários pertinentes de um organismo governamental ou de uma unidade territorial subnacional do 

Estado para que sejam capazes de: 

(i) identificar os diferentes tipos de acordos vinculantes e não vinculantes e distinguir 

entre eles;  

(ii) entender quem, no âmbito do Estado, tem competência para negociar e celebrar que 

acordos;  

(iii) seguir os procedimentos internos para a celebração desses acordos; e  

(iv) compreender os efeitos jurídicos e de outra natureza que possam decorrer de 

diferentes tipos internacionais. 
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ANEXO II 

 

DIRETRIZES DA COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA PARA OS ACORDOS 

 VINCULANTES E NÃO VINCULANTES 

 (COM COMENTÁRIOS) 

 

Os Estados e outros atores internacionais atualmente assinam e aplicam uma grande variedade de 

acordos internacionais. No plano mais geral, costuma-se dividi-los em: (i) acordos que são “vinculantes” 

e que, portanto, são regidos pelo direito, seja o Direito Internacional (tratados), seja o direito interno 

(contratos); e (ii) acordos que não são vinculantes (“compromissos políticos”), para os quais o direito 

não é fonte de força normativa alguma. Os Estados também vêm autorizando, de maneira crescente, a 

celebração de acordos por seus ministérios nacionais ou unidades territoriais subnacionais (estados ou 

regiões). 

A variedade atual de acordos vinculantes e não vinculantes oferece muita flexibilidade: os acordos 

podem adaptar-se ao contexto, inclusive os interesses dos autores, a doutrina e a jurisprudência, e aos 

recursos. Ao mesmo tempo, no direito e na prática internacionais observam-se grandes ambiguidades 

(ou claras diferenças) na forma mediante a qual os Estados autorizam ou entendem seus diferentes 

acordos internacionais. 

Esse estado de coisas provocou um elevado grau de confusão entre os representantes dos Estados, 

além de possíveis mal-entendidos e controvérsias. Dois Estados podem assinar um acordo que um deles 

considera um compromisso político não vinculante e o outro considera um tratado (ou um contrato). A 

possibilidade de confusão e controvérsias é maior quando os ministérios de Estado ou as unidades 

territoriais subnacionais celebram acordos. Alguns Estados autorizam essas entidades a celebrar tratados 

(ou seja, acordos vinculantes regidos pelo Direito Internacional), ao passo que outros lhes negam essa 

possibilidade (seja em virtude de falta de poder, seja com base na premissa de que o Direito Internacional 

não confere a esses atores competência para firmar tratados).  

Com essas Diretrizes, procura-se dissipar a confusão atual e a possibilidade de que surjam 

conflitos entre Estados e outros interessados com respeito aos acordos vinculantes e não vinculantes. As 

Diretrizes proporcionam um conjunto de definições de trabalho, pontos de entendimento e práticas 

ótimas, com respeito àqueles que celebram esses acordos e como podem celebrá-los e aos efeitos 

jurídicos que suscitam. A finalidade é ajudar os Estados a deslindar e compreender as consequências da 

negociação e celebração de diferentes tipos de acordo internacional. Mais conhecimento e mais 

consciência das melhores práticas poderiam ajudar os Estados a evitar ou reduzir os riscos de confusão 

ou conflito que enfrentam atualmente.  

Ao mesmo tempo, essas Diretrizes não aspiram de maneira alguma a uma condição jurídica 

própria. Não é sua finalidade codificar o Direito Internacional nem oferecer uma via para seu 

desenvolvimento progressivo. Ao contrário, salientam em várias instâncias as áreas nas quais o Direito 

Internacional não é claro ou é motivo de controvérsias. O  alcance das Diretrizes é menor: consiste em 

prover um conjunto de práticas e pontos de entendimento voluntários que os Estados membros possam 

usar entre eles (e talvez em escala mundial) para melhor compreender como são elaborados, interpretados 

e aplicados os acordos internacionais, desse modo reduzindo o risco de confusão ou dificuldades futuros. 

  

1. Definições relacionadas com os acordos vinculantes e não vinculantes  

1.1 Acordo: Embora o uso desse termo em um texto costume ser indicativo de um tratado, o 

conceito pode ser definido de maneira mais ampla, a fim de abranger o consentimento mútuo dos 

participantes quanto a um compromisso relativo a um ato futuro. 

Comentário: O conceito de acordo não está bem definido no Direito Internacional. Ao preparar 

o projeto que se converteu na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, a Comissão 



- 22 - 

 

 

 

 

de Direito Internacional dispensou pouca atenção a essa ideia, apesar de tê-la usado regularmente em 

suas deliberações.1 Nenhum dos Estados membros da OEA que responderam ao questionário da 

Comissão abordou o conceito. Não obstante isso, todo acordo reveste pelo menos dois elementos básicos: 

mutualidade e compromisso.  

No que se refere à mutualidade, o primeiro Relator Especial da Comissão de Direito Internacional 

sobre o Direito dos Tratados, J. L. Brierly, observou que a definição de tratado como “acordo” exclui as 

“declarações unilaterais”.2 Portanto, os acordos não surgem sua sponte de um só agente, mas são produto 

de um intercâmbio ou comunicação mútuos.3 Brierly também salientou que a “essência de um ‘tratado” 

não é o instrumento ou documento do qual consta, mas o acordo ou consenso criados pelo ato de sua 

celebração formal.4 Ao vincular o acordo a um “consenso”, o conceito fica vinculado à existência de um 

“acordo de vontades” ou consensus ad idem.5 

                                                      
1 Embora os quatro relatores especiais da Comissão de Direito Internacional tenham usado o vocábulo "acordo" 

em seu trabalho, nenhum deles o definiu. Ver J. L. Brierly, Primeiro relatório sobre o direito dos tratados, em 

ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1950, vol. II, 227 (par. 19 e 20); Hersch 

Lauterpacht, Primeiro relatório sobre o direito dos tratados, em ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO 

INTERNACIONAL, 1953, vol. II, 90, 93-94 ( artigo  1); Gerald G. Fitzmaurice, Primeiro relatório sobre o 

direito dos tratados, em ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1956, vol. II, 117; 

Henry Waldock, Primeiro relatório sobre o direito dos tratados, em ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO 

INTERNACIONAL, 1962, vol. II, 31 (par. 1[a]). 

2  Brierly, supra, nota 1, p. 227, par. 19 e 20. No Direito Internacional, certas declarações unilaterais são 

consideradas uma forma de compromisso jurídico internacional. No caso dos Testes nucleares, a CIJ concluiu 

que a França estava obrigada, em conformidade com o Direito Internacional, pelas declarações públicas de seu 

Presidente, do Ministro das Relações Exteriores e do Ministro da Defesa a suspender os testes nucleares no sul 

do Pacífico, com o que se evitou a necessidade de que a Corte emitisse uma sentença no caso. Testes nucleares 

(Austrália e Nova Zelândia Vs. França) (1974), Relatório da CIJ 267 e 268, par. 43 a 50. Com base nessa 

sentença, em 2006, a Comissão de Direito Internacional formulou um princípio orientador básico: "Algumas 

declarações formuladas publicamente mediante as quais se manifeste a vontade de se obrigar poderão surtir o 

efeito de criar obrigações jurídicas". Comissão de Direito Internacional, Princípios orientadores aplicáveis às 

declarações unilaterais dos Estados capazes de criar obrigações jurídicas e os respectivos comentários (2006), 

58o Período de Sessões, documento ONU A/61/10, Principio orientador 1. Alguns exemplos de declarações 

unilaterais são a Declaração do Egito, de 1957, sobre o Canal de Suez, a renúncia da Jordânia, de 1988, à 

Cisjordânia, as declarações dos Estados Unidos perante o Grupo Especial de Solução de Controvérsias, da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), no caso da Lei de Comércio Exterior, de 1974, e (possivelmente) 

as declarações de Cuba, de 2002, sobre o fornecimento de vacinas ao Uruguai. V. R. Cedeño, Oitavo relatório 

sobre os atos unilaterais do Estado (26 de maio de 2005), documento ONU A/CN.4/557; Estados Unidos – 

artigos 301 a 310 da Lei de Comércio Exterior, de 1974 (Relatório do Grupo Especial) (1999) WT/DS152/R 

[7.118]-[7.123].  

 No entanto, as fontes estão divididas quanto a se as declarações unilaterais dependem da intenção do Estado 

declarante ou da doutrina dos atos próprios nos casos em que os destinatários previstos da declaração recorram 

a ela de boa-fé e de maneira razoável. Comparar o Caso relativo à controvérsia fronteiriça (Burkina Faso Vs. 

República do Mali) (Sentença) (1986), Relatório da CIJ 573 e 574, par. 39, e o caso da Obrigação de negociar 

acesso ao Oceano Pacífico (Bolívia Vs. Chile) (Sentença) (1o de outubro de 2018), Lista Geral 153, 47, par. 

148 (existência de uma declaração unilateral vinculante: tudo depende da intenção do Estado em questão); 

com Comissão de Direito Internacional, Atos Unilaterais dos Estados: Relatório do Grupo de Trabalho (20 

de julho de 2006), documento ONU A/CN.4/L.703, Nota introdutória (em que se observa que a intenção e a 

doutrina dos atos próprios são duas teorias em disputa com respeito à fonte da obrigação no caso das 

declarações unilaterais). 

3  Duncan B. Hollis e Joshua J. Newcomer, “Political” Commitments and the Constitution, 49 VIRG. J. INT’L 

L. 507, 522 (2009); Jan Klabbers, The Concept of Treaty in International Law 51-53 (1996). 

4  ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1950, vol. II, 227, p. 19-20. 

5  Ver, por exemplo, J. L. Weinstein, Exchange of Notes, 29 British Ybk Int'l L. 205, 226 (1952) (o consenso das 

partes, e não o instrumento, é a essência do acordo, independentemente de sua forma); Mark E. Villiger, 
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Além da mutualidade, o consensus ad idem deve incorporar algum tipo de compromisso. O 

compromisso se refere à ideia de que um acordo abrange expectativas comuns de atos futuros. Não basta 

que os participantes de um acordo expliquem suas respectivas posições ou, inclusive, que indiquem um 

“ponto de vista acordado”: nos compromissos se explica a forma mediante a qual os participantes 

abandonarão o status quo ou continuarão realizando determinados atos.6 Naturalmente, a precisão dos 

compromissos pode variar; alguns abrangem regras claras que os participantes podem aplicar plenamente 

ex ante, ao passo que outros são normas cujo cumprimento exige uma análise ex post na qual se levem 

em conta todas as circunstâncias. A mutualidade dos compromissos tampouco se deve confundir com a 

reciprocidade. Os acordos podem ser unilaterais: não exigem um intercâmbio de compromissos (o que 

no direito consuetudinário se denomina “contraprestação”); pode bastar um só compromisso assumido 

por um participante com outro (ou outros).7 

1.2 Tratado: Acordo internacional vinculante celebrado entre Estados, instituições do Estado ou 

outros sujeitos apropriados, estabelecido por escrito e regido pelo Direito Internacional, 

independentemente de sua designação ou registro, ou dos procedimentos jurídicos internos que os 

Estados utilizem para consentir em se obrigar. 

Comentário: A definição de tratado que se usa nas Diretrizes decorre da que consta do artigo 

2(1)(a) da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969: 

Para os fins da presente Convenção: (a) "tratado" significa um 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.8 

Essa definição é amplamente aceita. A Corte Internacional de Justiça (CIJ) salientou que ela reflete 

o Direito Internacional consuetudinário,9 a maioria dos Estados a referendam10 e os especialistas a citam 

com frequência ao definir o conceito de tratado.11 

Ao mesmo tempo, se reconhece amplamente que a definição de tratado que consta da Convenção 

de Viena sobre o Direito dos Tratados é incompleta. Nela não estão incluídos, entre os tratados, os 

acordos celebrados por outros sujeitos de Direito Internacional. No entanto, ninguém nega que os acordos 

com organizações internacionais ou entre elas também possam reunir as condições para ser considerados 

                                                      
Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 77 (2009) (idem); Kelvin Widdows, What 

is an Agreement in International Law?, 50 British Ybk Int'l L. 117, 119 (1979) (idem).  

6  Ver, por exemplo, HOLLIS E NEWCOMER, supra, nota 3, em 522; KLABBERS, supra, nota 3, em 51-53; KAL 

RAUSTIALA, Form and Substance in International Agreements, 99 AM. J. INT’L L. 581, 584-585 (2005).  

7  Ver Duncan B. Hollis, Defining Treaties, The Oxford Guide to Treaties 20 (Duncan B. Hollis, ed., 2012). 

8  Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (aberta a assinatura em 23 de maio de 1969; em vigor desde 

27 de janeiro de 1980) 1155 UNTS 331, par. 2(1)(a). 

9  Ver Delimitação marítima no Oceano Índico (Somália Vs. Quênia) (Sentença) (2017), Relatório da CIJ 3, 21, 

par. 42; Fronteiras terrestres e marítimas entre Camarões e Nigéria (Camarões Vs. Nigéria; intervenção da 

Guiné Equatorial) (2002), Relatório da CIJ 249, par. 263. Outros tribunais internacionais adotaram posição 

similar. Ver, por exemplo, Texaco Vs. República Árabe Líbia, 53 Int'l L. Rep. 389, 474 (1977).  

10  Duncan B. Hollis, Acordos vinculantes e não vinculantes: segundo relatório, OEA/Ser. Q, CJI/doc.553/18 (6 

fevereiro 2018), par. 8 (doravante denominado "Hollis, Segundo relatório") (nove dos dez Estados membros 

da OEA que responderam ao questionário aceitam, em seu direito dos tratados e na prática, a definição que 

consta da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, ao passo que o décimo Estado não abordou o 

tema); Duncan B. Hollis, A Comparative Approach to Treaty Law and Practice, em National Treaty Law & 

Practice 9 (Duncan B. Hollis et al., eds., 2005) (de 19 Estados representativos, praticamente todos os Estados 

pesquisados aceitam a definição de tratado que consta da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados).  

11  Ver, por exemplo, Anthony Aust, Modern Treaty Law & Practice 14 (3.a ed., 2013); Malgosia Fitzmaurice e 

Olufemi Elias, Contemporary Issues in the Law of Treaties 6-25 (2005); Klabbers, supra, nota 3, em 40. 
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tratados.12 Na definição que consta da Convenção também se faz referência a assuntos que em outra 

época eram controvertidos (por exemplo, que um intercâmbio de notas possa constituir um tratado) e que 

já não são objeto de questionamentos sérios.13 Os tratados podem existir em um só instrumento ou sob a 

forma de dois ou mais instrumentos conexos.14 

A definição de tratado que se usa nas Diretrizes expande a definição que consta da Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados para acomodar, de forma moderna, o direito sobre tratados e sua 

prática. Para efeitos dessas Diretrizes, um tratado compreende os seguintes elementos: (a) acordo 

internacional; (b) celebrado; (c) entre Estados, instituições do Estado ou outros sujeitos apropriados; (d) 

estabelecido por escrito; (e) e regido pelo Direito Internacional, independentemente de (f) sua designação 

(g) ou registro, ou (h) dos procedimentos jurídicos internos que os Estados utilizem para consentir em se 

obrigar. 

(i) Acordo internacional. Um tratado é um tipo específico de acordo: todos os tratados são 

acordos, mas nem  todos os acordos reúnem as condições para ser considerados tratados.15 

No entanto, não fica claro a que outra finalidade serve o qualificativo “internacional”.  Não 

foi utilizado para limitar a matéria da formulação dos tratados. Atualmente, a melhor 

interpretação do requisito para que um acordo seja “internacional” possivelmente consista 

em que reforça o alcance do tratado no que se refere a quem pode celebrá-lo (ou seja, atores 

com personalidade jurídica internacional) ou à base jurídica internacional das obrigações 

decorrentes.16 

(ii)  celebrado ... Quando se celebra um acordo internacional? O vocábulo pode ser usado em 

termos gerais para fazer referência a qualquer ponto situado entre o final das negociações e 

um compromisso definitivo, ou no sentido de que as partes se obrigam pelo instrumento no 

âmbito do Direito Internacional.17 Tanto na Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados como na prática dos Estados se define a celebração como o momento em que as 

partes aprovam o texto do tratado ou o abrem a assinatura.18 Para os efeitos dessas 

                                                      
12  Ver Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre 

Organizações Internacionais (aprovada em 21 de março de 1986, sem ainda ter entrado em vigor), 25 ILM 543 

(1986) ("Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1986"); A. McNair, The Law of Treaties 755 

(1961) (há cinquenta anos se teria podido dizer que só os Estados podem celebrar tratados, mas, na atualidade, 

uma afirmação dessa natureza seria obsoleta). 

13  Por exemplo, do projeto de Convenção de Harvard sobre o Direito dos Tratados, de 1935, originalmente se 

excluíram, da definição de tratado, os intercâmbios de notas. 29 Am. J. Int'l L. (Supp.) 653, 698 (1935). 

Atualmente, no entanto, os tratados podem consistir em um só intercâmbio de notas ou em intercâmbios 

repetidos. Ver, por exemplo, Philippe Gautier, Article 2, Convention of 1969, em The Vienna Convention on 

the Law of Treaties 35 (Oliver Corten y Pierre Klein, eds., 2011); Villiger, supra, nota 5, em 200.  

14  Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados,  artigo  2(1)(a). 

15  Ver Villiger, supra, nota 5, em 77. Esse ponto foi reiterado durante todo o trabalho preparatório da Comissão 

de Direito Internacional. Ver Brierly, Primeiro relatório, supra, nota 1, em 227, par. 19; Humphrey Waldock, 

Quarto relatório sobre o direito dos tratados, em ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1965, 

vol. II, 11, par. 1; ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1965, vol. I, 10, par. 10 (Briggs).  

16  Isso se deduz do que Waldock entendia inicialmente. Waldock, Primeiro relatório, supra, nota 1, em 31 

(parágrafo 1[a]); ver também Villiger, supra, nota 5, em 78.  

17  Waldock adotou o segundo ponto de vista. Waldock, Primeiro relatório, supra, nota 1, em 30, par. 9. Brierly 

apoiava a ideia de vincular a celebração de um tratado à consignação do texto acordado em sua forma 

definitiva. J. L. Brierly, Segundo relatório sobre o direito relativo aos tratados, em ANUÁRIO DA COMISSÃO 

DE DIREITO INTERNACIONAL, 1951, vol. II, 70-71; ver também Villiger, supra, nota 5, em 78-79. 

18  A estrutura da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados favorece esse ponto de vista. Nos artigos 7 a 

10 se fala do "texto de um tratado" ao fazer referência a plenos poderes, à aprovação e à autenticação do texto 

de um tratado, mas se fala de um "tratado" nos artigos em que se explicam as diversas formas de manifestar o 

consentimento em se obrigar (11 a 18). Na Convenção de Viena, de 1986, se adota o mesmo enfoque. Ver 

Richard Gardiner, Treaty Interpretation 232-233 (2.a ed., 2015); Aust, supra, nota 11, em 86.  
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Diretrizes, é importante ressaltar que um tratado pode ter sido “celebrado”, apesar de não 

ter entrado em vigor (ou de nunca vir a entrar em vigor).19 A celebração e a entrada em 

vigor não são sinônimos.20 Portanto, é importante distinguir os efeitos jurídicos que surgem 

quando um tratado meramente existe dos efeitos que reveste quando entra em vigor (ou seja, 

o princípio de pacta sunt servanda se aplica somente ao segundo subconjunto de tratados).21 

(iii) … entre Estados, instituições do Estado ou outros sujeitos apropriados ... A Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados define um tratado como um acordo entre Estados. Na 

prática, um Estado pode celebrar um tratado diretamente em seu nome (acordo entre 

Estados) ou por meio de uma de suas instituições, seja o governo nacional em conjunto 

(acordo entre governos) ou um ministério nacional (acordo interinstitucional), seja uma 

unidade territorial subnacional (por exemplo, um acordo entre estados).22 Ao mesmo tempo, 

na Convenção de Viena, se reconhece a possibilidade de que “outros sujeitos de Direito 

Internacional” celebrem tratados.23 Essa categoria abrange entidades, como as organizações 

internacionais, que constituem o tema da Convenção de Viena de 1986.24 Além disso, outros 

sujeitos de Direito Internacional poderiam ter suficiente personalidade jurídica para assinar 

tratados sobre certas matérias (por exemplo, os grupos insurgentes podem celebrar tratados 

sobre a cessação das hostilidades).25 Nessas Diretrizes, fala-se de “sujeitos apropriados” 

para reconhecer que nem todas as entidades que aspirem a ser sujeitos de Direito 

Internacional podem sê-lo. Alguns Estados afirmam que uma instituição do Estado (como 

um território de ultramar ou um governo regional) pode ser tratada como “outro sujeito” de 

Direito Internacional, ou seja, um sujeito capaz de celebrar um tratado diretamente, em 

nome próprio. No entanto, essa posição é tema de controvérsia e não é finalidade dessas 

Diretrizes resolvê-la.26 Portanto, na definição de tratado simplesmente se incluem as 

instituições do Estado entre os atores que celebram tratados, sem esclarecer se podem fazê-

lo de forma independente ou apenas como atores de um Estado.  

(iv) … estabelecido por escrito ... A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados exige 

que todos os tratados sejam celebrados por escrito, ou seja, que haja uma prova permanente 

e legível do acordo, mas não impõe nenhum requisito específico com respeito à forma.27 As 

cortes e os tribunais internacionais encontraram, por exemplo, acordos que não precisam 

                                                      
19  Portanto, os tratados não aperfeiçoados, ou seja, os que não entraram em vigor, também são considerados 

tratados. Ver, por exemplo, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1986, supra, nota 12 (ainda 

não entrou em vigor).  

20  Aust, supra, nota 11, em 86; Villiger, supra, nota 5, em 79.  

21  Ver, por exemplo, Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, artigo 24(4) (em que se salientam 

diversas "disposições de um tratado" que são aplicadas "a partir do momento da aprovação de seu texto", e não 

a partir do momento da entrada em vigor).  

22  Ver, por exemplo, Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, em 8, par. 24 (os Estados Unidos e a Jamaica 

informam que aceitam a celebração de acordos entre organismos governamentais que se enquadrem na 

definição de tratado); id., par. 26 (o direito mexicano permite que as entidades federativas assinem acordos 

interinstitucionais regidos pelo Direito Internacional). 

23  Ver Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, artigo 3 (na definição de tratado que consta da 

Convenção não se exclui a força jurídica dos acordos celebrados por Estados com outros sujeitos de Direito 

Internacional ou entre esses sujeitos); Waldock, Primeiro relatório, supra, nota 1, em 30. 

24  Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1986, supra, nota 12.  

25  Ver Tom Grant, Who Can Make Treaties? Other Subjects of International Law, em Duncan B. Hollis (ed) The 

Oxford Guide to Treaties 150-51 (2a. ed., 2020).  

26  Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, em 8, par. 25 (a Argentina nega aos ministérios de governo o poder 

de celebrar tratados porque não são sujeitos de Direito Internacional).  

27  Aust, supra, nota 11, em 16.  



- 26 - 

 

 

 

 

ser assinados para ser considerados tratados,28 nem que sejam publicados.29 Do mesmo 

modo, há muitas formas diferentes de registrar um tratado, entre elas os meios tradicionais 

mais óbvios: digitado e impresso. Os métodos de comunicação modernos, como o correio 

eletrônico, as mensagens de texto e as contas nas redes sociais (por exemplo, o Twitter) 

também podem oferecer mecanismos para o registro de futuros tratados.30  

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados exclui os acordos verbais de seu âmbito de 

aplicação (principalmente por razões práticas).31 Hoje, muitos Estados, mas não todos, entendem que o 

direito consuetudinário internacional contempla os tratados verbais.32 De acordo com o direito interno 

dos Estados Unidos, por exemplo, os acordos internacionais verbais, uma vez celebrados, devem ser 

registrados por escrito.33 Ao dispor que um tratado deve ser estabelecido “por escrito”, nessas Diretrizes 

não se referenda o conceito do tratado verbal especificamente, embora a definição inclua todo tratado 

verbal que se registre por escrito posteriormente.  

(v) ... e regido pelo Direito Internacional, ... Este é o critério essencial da definição de tratado. 

Em termos simples, se um acordo internacional é regido pelo Direito Internacional, é um 

tratado. No entanto, a dificuldade reside em entender o que significa essa frase. Ao dizer 

que “é regido pelo Direito Internacional”, se distingue claramente um tratado das outras 

duas categorias de acordo internacional: contratos (acordos regidos pelo direito nacional ou 

pela legislação não estatal) e compromissos políticos (acordos que não são regidos por 

nenhum tipo de direito),34 mas não fica claro exatamente de que forma. Para começar, a 

                                                      
28  Caso das plantas de celulose sobre o rio Uruguai (Argentina Vs. Uruguai) (Sentença, 20 de abril de 2010) 

(2010), Relatório da CIJ, par. 132 a 150 (em que um comunicado de imprensa conjunto sem assinatura é 

considerado um "acordo"); Gautier, supra, nota 13, em 38; Aust, supra, nota 11, em 20 e 21.  

29  Fitzmaurice e Elias, supra, nota 11, em 23 e 24; Klabbers, supra, nota 3, em 85 e 86.  

30  Aust, supra, nota 11, em 16 (em que se apoia a ideia de que se poderia celebrar um tratado por correio 

eletrônico).  

31  Ver Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados,  artigo  3. A Comissão de Direito Internacional ressaltou 

que se centrava exclusivamente nos acordos registrados por escrito "para maior clareza e simplicidade", e que 

"não é que se queira negar aos acordos verbais a força de obrigar em Direito Internacional, nem tampouco se 

pretende dizer que alguns dos princípios enunciados nas partes seguintes do projeto de artigos sobre o direito 

dos tratados preparado pela Comissão não sejam pertinentes a respeito dos acordos verbais", ANUÁRIO DA 

COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1966, vol. II, 189, par. 7 

32  Ver, por exemplo, Hollis, A Comparative Approach, supra, nota 10, em 12-13 (em que se analisam o direito e 

a prática dos tratados da Alemanha, Canadá, Japão, Reino Unido e Suíça); Directorate of International Legal 

Affairs, Comments of the Republic of Colombia on-Binding Agreements: Sixth Report (CJI/Doc.600/20) (May 

2020) (“Colombia 2020 Comments”) (“a Colômbia … considera que os tratados devem ser feitos por escrito 

em sua totalidade, seja em um único instrumento, seja em dois ou mais instrumentos correlatos …”); Jan G. 

Brower, The Netherlands, em National Treaty Law & Practice 486 (Duncan B. Hollis et al., eds., 2005) (o 

governo holandês vem se opondo à prática dos acordos verbais desde 1983); K. Thakore, India, em National 

Treaty Law & Practice 352 (Duncan B. Hollis et al., eds., 2005) (na Índia, não se recorre a acordos verbais); 

Neville Botha, South Africa, em National Treaty Law & Practice 583 (Duncan B. Hollis et al., eds., 2005) 

(nem no direito nem na prática da África do Sul são previstos os acordos verbais, que carecem de autorização 

oficial). 

33  Ver 1 U.S.C. §112b. 

34  Ambas as distinções foram expostas na Comissão de Direito Internacional e na Conferência de Viena sobre a 

diferença entre tratados e contratos, ver ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1966, vol. II, 

189, par. 6; ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1959, vol. II, 95, par. 3; Conferência das 

Nações Unidas sobre o Direito dos Tratados, Documentos oficiais, Documentos da conferência, documento 

ONU A/CONF.39/11/Add.2, 9, par. 6 ("Conferência de Viena, Documentos oficiais "). Sobre a diferença entre 

tratados e compromissos políticos, ver ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1959, vol. II, 96-

97, par. 8 ("não serão considerados tratados os instrumentos que, embora tenham aparência de tratados, não 

contenham senão declarações de princípio ou exposições de ordem política, ou expressões de opinião ou 

‘vœux’"); Conferência de Viena, Documentos oficiais, supra, em 111 e 112; Conferência das Nações Unidas 
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ideia de que os tratados são regidos pelo Direito Internacional pode ser interpretada mais 

como uma consequência da celebração do tratado do que como um elemento constitutivo 

do conceito.35 Como se verá mais adiante, os Estados e os especialistas não resolveram por 

completo como decidir que acordos são regidos pelo Direito Internacional. Atualmente, há 

duas posições diferentes. A primeira favorece indicadores subjetivos para determinar os 

casos em que um acordo é regido pelo Direito Internacional, com base da intenção dos 

Estados (ou outros sujeitos) que o celebram. Em outras palavras, um acordo é um tratado 

nos casos em que reflete as intenções comuns de seus autores. Ao contrário, a outra posição 

considera que os marcadores objetivos de um acordo (a matéria ou o uso de determinado 

texto) são mais indicativos dos casos em que é regido pelo Direito Internacional. Na prática, 

a aplicação desse critério aos tratados implica uma oscilação entre enfoques subjetivos e 

objetivos.36 

(vi) independentemente de sua designação ... No Direito Internacional não se impôs nenhum 

requisito de forma ou formalidade para a celebração de tratados.37 Portanto, não é necessário 

que se intitulem “tratado”. Na prática, os tratados têm títulos muito diferentes, como “ata”, 

“ata aprovada”, “carta”, “convenção”, “pacto”, “declaração”, “memorando”, “nota verbal”, 

“protocolo”, “estatuto” e, naturalmente, “tratado”. Os tribunais internacionais classificaram 

instrumentos como tratados apesar das diferenças de formato dos acordos. Em Catar Vs. 

Bahrein, a Corte Internacional de Justiça analisou a “ata aprovada”, de 1990, de uma 

reunião de ministros das relações exteriores e a considerou um tratado.38 Mais recentemente, 

no Caso das plantas de celulose, a Corte chegou à conclusão de que um comunicado de 

imprensa constituía um acordo vinculante para as partes.39 

O título de um acordo pode, no máximo, oferecer uma indicação de sua condição. Por exemplo, 

pode indicar as intenções dos autores. Quando dois Estados usam o título “tratado”, isso dá a entender 

que previam celebrar um tratado, mas o fato de que um acordo tenha um título específico não determina 

se é ou não é um tratado. Portanto, embora  alguns Estados, como o Canadá, prefiram usar “memorando 

                                                      
sobre o Direito dos Tratados, Atas resumidas do Primeiro Período de Sessões, documento ONU 

A/CONF.39/11, 23, par. 26 ("Conferência de Viena, Primeiro Período de Sessões") (o delegado do México 

distingue os tratados de declarações de princípio ou instrumentos políticos); id. em 28, par. 65. 

35  Essa perspectiva influiu claramente na gênese da frase na Comissão de Direito Internacional. Ver ANUÁRIO 

DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1959, vol. II, 95, par. 3. Desse modo, os tratados foram às vezes 

definidos em termos das relações jurídicas que eles criam ou, conforme sugere a Colômbia, as “obrigações 

juridicamente vinculantes” que eles geram para as partes. Comentários da Colômbia 2020, supra nota 32. 

Brierly, First Report, supra nota 1, em 223 (que descreve como os acordos estabelecem "uma relação em 

conformidade com o Direito Internacional"). Embora essas sejam caracterizações precisas daquilo que os 

tratados podem fazer, essas Diretrizes não as incorporam à definição do tratado sobre a teoria de que qualquer 

dos elementos pode ser pouco inclusivo. Os tratados, por exemplo, podem fazer mais do que gerar obrigações; 

também podem permitir o comportamento sem exigi-lo. Do mesmo modo, os tratados podem criar novas 

entidades e empoderá-las em lugar de obrigar os Estados Partes. 

36  Martti Koskenniemi, Theory: implications for the practitioner, em Theory and international law: an 

introduction 19-20 (Philip Allott et al., eds., 1991). 

37  Ver, por exemplo, An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to the 1982 United Nations Convention 

on the Law of the Sea (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China), Laudo sobre jurisdição, 

Corte Permanente de Arbitragem, Caso No. 2013-19 (29 de outubro de 2015), par. 214 (doravante denominado 

"Arbitragem sobre o Mar do Sul da China") (a forma ou a designação de um instrumento não determinam sua 

condição de acordo); Sudoeste africano (Etiópia Vs. África do Sul, Libéria Vs. África do Sul) (exceções 

preliminares) (1962), Relatório da CIJ 319, 331 (a terminologia não é um fator determinante da natureza de 

um acordo internacional).  

38  Delimitação marítima e questões territoriais entre o Catar e o Bahrein (Catar Vs. Bahrein) (competência e 

admissibilidade) (1994) Relatório da CIJ 112, par. 21 a 30. 

39  Caso das plantas de celulose, supra, nota 28, par. 138. 
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de entendimento” como título de seus compromissos políticos, o fato de que um acordo tenha esse título 

não o converte automaticamente em instrumento não vinculante. Os memorandos de entendimento 

podem ser tratados.40  

(vii) … ou registro ... A Carta das Nações Unidas, parágrafo 102(1), exige que “[t]odo tratado e 

todo acordo internacional, concluídos por qualquer membro das Nações Unidas depois da 

entrada em vigor da presente Carta, deverão, dentro do mais breve prazo possível, ser 

registrados e publicados pelo Secretariado”.41 Isso significa que os acordos que não tenham 

sido registrados não são tratados? A resposta é claramente negativa.42 Nem na Carta das 

Nações Unidas, nem na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, se vincula 

explicitamente o registro de um tratado a sua condição jurídica. Por sua vez, a Organização 

das Nações Unidas tem o cuidado de indicar regularmente que a aceitação pela Secretaria 

de um instrumento para registro não lhe confere a condição de tratado ou acordo 

internacional, caso ainda não a tenha.43 Do mesmo modo, o fato de que um acordo não esteja 

registrado não é motivo para que lhe seja negada a condição de tratado. Conforme salientou 

a CIJ em Catar Vs. Bahrein, a omissão do registro ou o registro tardio não têm nenhuma 

                                                      
40  Ministério de Assuntos Mundiais do Canadá, Policy on Tabling of Treaties in Parliament, em https://treaty-

accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=eng, anexo C (“Canada Treaty Policy”) (enquanto a prática recente do 

Canadá mostra que um memorando de entendimento ou os acordos não são juridicamente vinculantes, nem 

todos os Estados consideram esses instrumentos como tais. O simples fato de denominar um documento 

"memorando de entendimento" ou "acordo" não é suficiente para assegurar que não seja considerado um 

acordo regido pelo Direito Internacional); Divisão de Direito dos Tratados, Ministério de Assuntos Mundiais 

do Canadá, Binding and Non-Binding Agreements: A Questionnaire for OAS Member States-Submission by 

Canada (9 September 2019) (doravante denominada “Resposta do Canadá”); Divisão de Direito dos Tratados, 

Ministério de Assuntos Mundiais do Canadá, Working Group on Treaty Practice, Survey on Binding and Non-

Binding International Instruments (18 de setembro de 2019) 5, 23 (doravante denominado “Grupo de Trabalho 

sobre Prática de Tratados”) (Alemanha, Canadá, Coreia, Espanha, Finlândia, Israel, Japão e México salientam 

que o título de um acordo não determina sua condição de vinculante ou não vinculante, embora a Espanha 

tenha ressaltado que não considera que os memorandos de entendimento sejam juridicamente vinculantes 

segundo o disposto no artigo 43 de sua Lei 25/2014 de Tratados). Chile, Comments on the Sixth Report of the 

Inter-American Juridical Committee on Binding and Non-Binding Agreements, DIGEJUR-JFL 27.05.20 (27 

May 2020) (Comentário do Chile 2020) (com base nos termos utilizados em um instrumento e seu conteúdo, 

um memorando de entendimento pode ser considerado um tratado); Comentários 2020 da Colômbia, supra 

nota 32 (“fica claro que o nome não determina a natureza jurídica do instrumento. Desse modo, um acordo 

denominado memorando de entendimento pode, com efeito, ser um tratado, ou um instrumento denominado 

tratado pode ser real e unicamente um compromisso político, dependendo do conteúdo do instrumento”). 

 Além disso, os Estados que atribuíam uma condição diferente ao mesmo memorando de entendimento, como 

o fizeram os Estados Unidos e as outras partes com respeito a certos memorandos de entendimento 

relacionados a defesa, que os Estados Unidos consideravam tratados, mas que as demais partes (Austrália, 

Canadá e Reino Unido) consideravam compromissos políticos não vinculantes. Ver J. McNeill, International 

Agreements: Recent US-UK Practice Concerning the Memorandum of Understanding, 88 Am. J. Int'l L. 821 

(1994). 

41  Carta das Nações Unidas, artigo 102(1); ver também Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados,  artigo  

80(1) ("Após sua entrada em vigor, os tratados serão remetidos ao Secretariado das Nações Unidas para fins 

de registro ou de classificação e catalogação, conforme o caso, bem como de publicação"). Ao contrário, o 

artigo 18 do Pacto da Sociedade de Nações não se restringia a isso, indicando que "nenhum desses tratados ou 

compromissos internacionais" seria obrigatório antes de haver sido registrado. 

42  Accord Aust, supra, nota 11, em 302 e 303; Fitzmaurice e Elias, supra, nota 11, em 23; Klabbers, supra, nota 

3, em 84; D.N. Hutchinson, The Significance of the Registration or Non-Registration of an International 

Agreement in Determining Whether or Not it is a Treaty, Current Legal Problems 257, 265-276 (1993). 

43  Secretário-Geral das Nações Unidas, Note by the Secretariat, em 2856 Treaties and international agreements 

registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VII (2012). Em caso de dúvida, a 

Organização das Nações Unidas prefere o registro, mas ocasionalmente se negou a registrar um texto que não 

considerava um tratado.  

https://treaty-accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=eng
https://treaty-accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=eng
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consequência para a validade do acordo na prática, que continua sendo não menos 

vinculante para as partes.44 Em resumo, o registro não é um critério exigido para que um 

acordo se enquadre na definição de tratado.  

Embora o registro não seja determinativo, pode ser indicativo da existência de um tratado. Assim 

como o título, o registro mostra a intenção (embora apenas da parte que registra o instrumento) de que o 

acordo seja um tratado. No entanto, como os Estados não monitoram regularmente o registro de tratados, 

o registro costuma dizer pouco, quando muito, sobre as intenções dos demais Estados. Não obstante isso, 

no Caso Somália Vs. Quênia, a CIJ deu a entender que o registro é um dos fatores que leva em conta 

para identificar tratados, sobretudo nos casos em que a outra parte já não tenha impugnado 

posteriormente o registro.45  

(viii) …ou dos procedimentos jurídicos internos que os Estados utilizem para consentir em se 

obrigar. A definição de “tratado” pode variar segundo o contexto em que se use. Para os 

efeitos dessas Diretrizes, é importante distinguir como os Estados membros definem os 

tratados para fins de seu direito interno e a forma mediante a qual o direito e a prática 

internacionais definem o conceito. Como questão de direito interno, alguns Estados limitam 

a definição de tratado em seu ordenamento jurídico interno aos acordos autorizados por 

meio de procedimentos internos específicos, que na maioria dos casos consistem na 

aprovação legislativa.46 Os acordos internacionais que não exigem ou não recebem esse tipo 

de aprovação não são considerados tratados para os efeitos do direito interno, constituindo, 

antes, uma categoria discreta. Muitos Estados os denominam “acordos executivos”;47 

outros, em especial os Estados da Commonwealth, usam o termo “tratado” para se referir a 

seus acordos internacionais, embora não exijam autorização legislativa prévia.48 Portanto, 

o fato de que um Estado disponha um conjunto específico de procedimentos internos para 

                                                      
44  Catar Vs. Bahrein, supra, nota 38, par. 29. No entanto, o fato de omitir o registro e a publicação de um 

memorando de entendimento assinado entre os Estados Unidos e o Reino Unido, em 1983, influiu na decisão 

tomada na arbitragem no Caso Heathrow de que não era juridicamente vinculante. Award on the First 

Question, US/UK Arbitration concerning Heathrow Airport User Charges (1992) cap. 5 155, par. 6.5.  

45  Ver Somália Vs. Quênia, supra, nota 9, 21, par. 42 (em que se salienta o fato de o Quênia ter registrado o 

instrumento e a Somália não ter formulado objeções durante cinco anos entre as razões pelas quais o 

memorando de entendimento constituía um tratado).  

46  Os tipos de acordo que exigem aprovação legislativa variam de um Estado para outro. Ver, por exemplo, 

Hollis, A Comparative Approach, supra, nota 10 (em que se examina a forma pela qual se aborda o papel 

legislativo na celebração de tratados em dezenove Estados). Em alguns Estados, como a República 

Dominicana, todos os acordos internacionais exigem aprovação legislativa. Ver, por exemplo, República 

Dominicana, Departamento Jurídico, Ministério das Relações Exteriores, Respostas ao questionário sobre 

acordos vinculantes e não vinculantes, 29, Nov. 2017, (citando o artigo 93 da Constituição de 2015) (“Resposta 

da República Dominicana”); em outros, como o Canadá, não é necessária a aprovação legislativa para celebrar 

acordos internacionais (no entanto, poderiam ser exigidas leis para aplicar determinados acordos no âmbito 

interno). Resposta do Canadá, supra, nota 40, em 6. Outros Estados adotam procedimentos internos diferentes 

para acordos internacionais sobre diferentes temas ou à luz de outras autoridades internas. Ver, por exemplo, 

Governo do Equador, Departamento de Relações Exteriores e Comércio, Questionário "Acordos vinculantes 

e não vinculantes" ("Resposta do Equador") (a aprovação legislativa é exigida para determinados acordos 

internacionais sobre matérias que impliquem, por exemplo, a delimitação territorial ou fronteiriça, alianças e 

acordos comerciais).  

47  Nos Estados Unidos, por exemplo, somente os acordos que recebem o “consentimento e a anuência” de dois 

terços da câmara alta da legislatura (o Senado) são denominados tratados; os acordos aprovados por maioria 

simples de ambas as câmaras são denominados "acordos congressionais-executivos ", ao passo que aqueles 

que são assinados em virtude dos poderes constitucionais próprios do presidente são denominados "acordos 

executivos".  

48  Ver a Política de Tratados do Canadá, supra, nota 40 (em que se adota uma definição de tratado que se aplica 

a qualquer tipo de instrumento regido pelo direito público internacional). 
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a celebração de um acordo internacional não permite antecipar com exatidão sua condição 

de acordo vinculante, em conformidade com o Direito Internacional. Por essa razão, essas 

Diretrizes se atêm à formulação mais ampla segundo a qual um tratado abrange todos os 

acordos vinculantes regidos pelo Direito Internacional, independentemente da forma pela 

qual Estados decidam autorizar o consentimento em se obrigar. 

1.3 Compromisso político: Acordo que não é juridicamente vinculante, celebrado entre 

Estados, instituições do Estado ou outros atores, com a intenção de estabelecer compromissos de 

natureza exclusivamente política ou moral.  

Comentário: Diferentemente do que ocorre com os tratados, no Direito Internacional não há uma 

definição de compromisso político que goze de aceitação generalizada. Não obstante isso, os Estados e 

os especialistas reconheceram esses acordos não vinculantes por mais de um século, embora com 

diferentes títulos; por exemplo, acordos de cavalheiros, acordos informais, acordos de facto, acordos não 

vinculantes, textos políticos, acordos extrajurídicos, acordos não jurídicos, entendimentos internacionais 

e compromissos políticos.49 O rótulo “compromisso político” capta todas essas variações e corresponde 

à categoria de acordos internacionais não vinculantes em geral. 

Hoje, os Estados apoiam claramente a prática da celebração de compromissos mútuos cuja força 

normativa seja alheia a todo sentido de obrigação jurídica.50 Essa prática parece, além disso, refletir o 

uso cada vez maior que os Estados fazem desse tipo de acordo.51 Os compromissos políticos são, por 

definição, não vinculantes. Seu cumprimento não emana do direito, mas de um sentido de dever moral 

ou das relações políticas nas quais o acordo teve origem. Os compromissos políticos contrastam com os 

acordos vinculantes regidos pelo direito, seja internacional (no caso dos tratados), seja nacional (no caso 

dos contratos). A diferença é importante, conforme expõe o Departamento de Estado dos Estados Unidos 

ao fazer referência a vários compromissos políticos celebrados paralelamente ao Tratado START:  

Um compromisso que se entende como juridicamente vinculante implica a obrigação de 

cada parte de cumpri-lo, e o direito de cada parte de exigir o cumprimento da obrigação, 

de acordo com o Direito Internacional. Um compromisso “político” não se rege pelo 

Direito Internacional [...]. A menos que uma parte encontre um modo de se liberar de seu 

compromisso “político”, o que pode fazer sem incorrer em sanção jurídica, e até que isso 

ocorra, prometeu cumprir esse compromisso, e a outra parte tem motivo para se preocupar 

com o cumprimento. Caso uma parte desrespeite um compromisso político, será passível 

de resposta política apropriada.52  

                                                      
49. Ver Klabbers, supra, nota 3, em 18; ver também Hollis e Newcomer, supra, nota 3, em 516-524; Michael 

Bothe, Legal and Non-Legal Norms - A Meaningful Distinction in International Relations, 11 NETH. Y.B. INT'L 

L. 65, 95 (1980); Oscar Schachter, The Twilight Existence of Nonbinding International Agreements 71 AM. J. 

INT'L L. 296 (1977). 

50. Ver, por exemplo, Aust, supra, nota 11, em 28-29, 35-39; McNair, supra, nota 12, em 6; Bothe, supra, nota 

49, em 66 (em que se usa um enfoque empírico para revelar a prática dos compromissos políticos); Paul Reuter, 

An Introduction to the Law of Treaties, par. 74 (J. Mico e P. Haggenmacher, tradutores, 1989). Prossegue o 

debate do ponto de vista da jurisprudência sobre se os Estados podem optar por celebrar acordos não 

vinculantes. Ver Klabbers, supra, nota 3, em 119 (caso os Estados queiram se obrigar, não têm opção senão 

se obrigar juridicamente); Ian Sinclair, Book Review - The Concept of Treaty in International Law, 81 AM. J. 

INT'L L. 748 (1997) (em que se questiona o ponto de vista de Klabbers). 

51. Grupo de Trabalho sobre Prática de Tratados, supra, nota 40, em 13, 31 (a totalidade dos oito Estados 

pesquisados - Alemanha, Canadá, Coreia, Espanha, Finlândia, Israel, Japão e México - concordam em que a 

frequência e a importância dos compromissos políticos vêm aumentando).   

52. Transmittal of the Treaty with the U.S.S.R. on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms 

(START Treaty), 25 de novembro de 1991, S. Treaty Doc. No. 102-20, em 1086; Serviço de Investigações do 

Congresso, Comissão de Relações Exteriores, 106.o Congresso, Treaties and Other International Agreements: 

The Role of the United States Senate 58-59 (Comm. Print 2001); ver também Resposta do Canadá, supra, nota 

40, em 3. 
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As normas jurídicas, naturalmente, também podem ter força política. Por exemplo, a infração de 

um tratado pode gerar consequências jurídicas e políticas. Por conseguinte, o que distingue os tratados 

dos compromissos políticos é a aplicação adicional do Direito Internacional aos tratados (por exemplo, 

o direito da responsabilidade do Estado). 

O conceito de compromisso político não deve ser confundido com o “soft law” ou direito 

indicativo. Embora a expressão “soft law” tenha vários significados, basicamente se refere ao direito não 

como um fenômeno binário em que algo é ou não é lei, mas como uma gama de diferentes graus de 

obrigatoriedade ou exigibilidade que vão do indicativo ao imperativo.53 Portanto, o direito indicativo 

abrange duas ideias diferentes: (a) normas que, apesar de ser precisas, não têm como finalidade dar 

origem a obrigações no âmbito do Direito Internacional; e (b) normas jurídicas cujo cumprimento não 

se pode exigir porque são demasiado vagas, não são monitoradas ou não dispõem de mecanismos de 

monitoramento ou que assegurem seu cumprimento.54 Os compromissos políticos implicam acordos 

sobre normas do primeiro tipo, não do segundo. 

Do mesmo modo, como se explica na seção 2, tendo em vista que os compromissos políticos não 

extraem sua autoridade do Direito Internacional ou nacional, não são restringidos por regras jurídicas em 

matéria de competência. Sem dúvida, os Estados podem celebrar compromissos políticos, e também 

podem fazê-lo as unidades territoriais subnacionais.55 Não obstante isso, como os compromissos 

políticos não emanam do Direito Internacional, não há nenhuma razão para limitar a celebração de 

compromissos políticos às entidades que podem assinar tratados.56  

Portanto, a definição de compromisso político que consta das Diretrizes abrange os demais atores 

que têm competência para assumir compromissos políticos ou morais. Supostamente, isso incluiria as 

empresas e os particulares. Do mesmo modo, é possível celebrar compromissos políticos entre um grupo 

de participantes com uma identidade comum (por exemplo, somente Estados ou somente empresas), e 

entre uma série de diversos atores em um contexto de múltiplas partes interessadas. Um exemplo recente 

é o dos mais de 1.000 signatários do Apelo de Paris para a confiança e a segurança no ciberespaço, 

entre os quais se encontram Estados, empresas, instituições acadêmicas e diversos representantes da 

sociedade civil.57 

1.4  Contrato - Acordo voluntário entre duas ou mais partes, que constitui um acordo 

vinculante regido pelo direito nacional ou pelo direito não estatal.  

Comentário: Assim como os tratados (e diferentemente dos compromissos políticos), os contratos 

geram obrigações juridicamente vinculantes. No entanto, o ordenamento jurídico interno, em vez do 

                                                      
53. Ver, por exemplo, Alan Boyle, Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, 48 Int'l & 

Comp. L. Q. 901 (1999); Christine M. Chinkin, The Challenges of Soft Law: Development and Change in 

International Law, 38 Int'l & Comp. L. Q. 850, 865-66 (1989).  

54. Ver Prosper Weil, Towards Relative Normativity in International Law, 77 AM. J. INT'L L. 413, 414-415, n7 

(1983). Outros propuseram uma definição estreita, que limita o direito indicativo a acordos normativos que 

não sejam juridicamente vinculantes. Ver, por exemplo, Wolfgang H. Reinicke e Jan M. Witte, 

Interdependence, Globalization and Sovereignty: The Role of Non-Binding International Legal Accords, em 

Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System 76 n3 

(Dinah Shelton ed., 2000). 

55. Ver Duncan B. Hollis, Unpacking the Compact Clause, 88 Texas L. Rev. 741 (2010) (em que se analisam 

acordos dos Estados Unidos celebrados com outros Estados e se salienta que adotaram com entusiasmo a forma 

do compromisso político). 

56. Ver Hollis y Newcomer, supra, nota 3, e 521.  

57. Ver Apelo de Paris para a confiança e a segurança no ciberespaço (12 de novembro de 2018) 

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globais /diplomacia-digital/eventos/article/ciberseguridad-

llamamiento-de-paris-del-12-de-novembro -de-2018-para-la.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/cybersecurity-paris-call-of-12-november-2018-for-trust-and-security-in
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/cybersecurity-paris-call-of-12-november-2018-for-trust-and-security-in
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Direito Internacional, rege, em geral, a celebração, a interpretação e o funcionamento de um contrato.58 

Alternativamente, em vários contextos comerciais, as partes (ou um juiz ou árbitro) podem dispor que 

seus contratos sejam regidos pelo direito não estatal (ou seja, costumes, usos e práticas; princípios e lex 

mercatoria), em vez ou além de um ordenamento jurídico nacional. Em data recente, a Comissão Jurídica 

Interamericana preparou um Guia sobre o Direito Aplicável aos Contratos Comerciais Internacionais 

nas Américas, em que se expõe com mais detalhes o conceito de "contrato".59 Pretende-se que a definição 

aqui oferecida seja similar à que aparece nesse Guia.60  

Os contratos, em geral, são definidos como acordos de atores privados (empresas ou particulares), 

regidos pelo ordenamento jurídico nacional pertinente.61 No entanto, conforme a Comissão de Direito 

Internacional reconheceu, os Estados podem escolher outro tipo de direito que não seja o Direito 

Internacional para reger seus acordos.62 Por conseguinte, os atores públicos, seja nos Estados em 

conjunto, seja em suas diversas instituições, podem optar por celebrar seus acordos sob a forma de 

contratos.   

A existência de um contrato entre Estados (ou entre instituições) costuma depender da intenção: 

tinham as partes a intenção de que seu acordo fosse regido pelo direito nacional (e, nesse caso, qual)? 

Ao mesmo tempo, o ordenamento jurídico interno pertinente terá suas próprias regras com respeito a que 

acordos reúnem as condições para ser considerados contratos e como se deve escolher o direito 

aplicável.63 Portanto, existe a possibilidade de que os Estados desejem criar um contrato que não tenha 

                                                      
58. Widdows, supra, nota 5, em 144-49. Dizer que um contrato é regido pelo direito interno não significa que 

nunca possa ter efeitos jurídicos internacionais. Dependendo das circunstâncias, a responsabilidade jurídica 

internacional pode ter origem na violação de um contrato por parte de um Estado. No entanto, conforme 

salientou a Comissão de Direito Internacional, "disso não se deduz que o compromisso mesmo ou, melhor 

dito, o instrumento de que constava, era um tratado ou acordo internacional [...]. Embora a obrigação de 

cumprir o compromisso possa ser uma obrigação de Direito Internacional, as consequências de sua execução 

não serão regidas pelo Direito Internacional". ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1959, vol. 

II, 95, par. 3.  

59. Ver Guia sobre o DIREITO APLICÁVEL AOS CONTRATOS COMERCIAIS INTERNACIONAIS nas Américas, OAS/Ser. 

Q, CJI/RES. 249 (XCIV-O/19) (21 de fevereiro de 2019). 

60. Id. A única diferença é que, no contexto do comércio internacional, a definição destaca a necessidade de que 

os contratos sejam "executáveis". Id. em p. 108. No entanto, nos casos em que os Estados cheguem à conclusão 

de que, talvez nos contratos inter se (ou, inclusive, nos contratos entre dependências estatais ou instituições 

subnacionais), não se garanta sua execução, temas como a imunidade soberana, por exemplo, podem impedir 

que um tribunal declare sua competência sobre qualquer controvérsia que surja desses contratos. Por esse 

motivo, a atual definição não exige a condição de executabilidade para que exista um contrato.  

61. O ordenamento jurídico de cada nação determina quais contratos se encontram em sua jurisdição, seja por 

opção das partes, seja como consequência dos contatos desse ordenamento com as partes. Nos casos em que 

as partes contratantes sejam agentes de diferentes Estados, vários Estados podem assumir a jurisdição sobre 

esse acordo. Nesses casos, as regras sobre conflito de leis determinam qual ordenamento jurídico tem 

prioridade em casos de conflito.  

62  ANUÁRIO da Comissão de Direito Internacional, 1966, vol. II, 189, par. 6.  

63. No Paraguai, por exemplo, a Lei 5393/201 rege o direito aplicável aos contratos internacionais. Ver Nota da 

Missão Permanente do Paraguai ao Departamento de Direito Internacional da Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, Secretaria-Geral da OEA, N. 635-18/MPP/OEA (12 de junho de 2018) (doravante denominada 

"Resposta do Paraguai"). A Comissão Jurídica Interamericana terminou de preparar, há pouco, um Guia sobre 

o direito aplicável aos contratos comerciais internacionais nas Américas, em que se aborda extensamente a 

questão da contratação internacional. Embora se centre nos contratos comerciais (em vez de nos contratos 

entre Estados e instituições de Estados, abordados nessas Diretrizes), dispõe ampla orientação de utilidade 

geral para todos os contratos internacionais. Ver Guia sobre o direito aplicável aos contratos comerciais 

internacionais nas Américas, supra, nota 59. 
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validade no âmbito do direito nacional escolhido (ou que se aplique de outra forma). Nesses casos, fica 

pendente a questão da intervenção do Direito Internacional para reger o acordo.64 

1.5 Acordo interinstitucional: Acordo celebrado entre duas ou mais instituições do Estado, entre 

as quais ministérios nacionais ou unidades territoriais subnacionais, de dois ou mais Estados. Segundo 

suas condições, as circunstâncias do caso e os atos subsequentes, um acordo interinstitucional poderia 

reunir os requisitos para ser considerado um tratado, um compromisso político ou um contrato. 

Comentário: Atualmente, os Estados usam a expressão “acordo interinstitucional” para se referir 

a acordos internacionais celebrados por instituições do Estado, quer se trate de (i) ministérios ou de 

organismos nacionais ou de (ii) unidades territoriais subnacionais, como regiões ou estados. O México, 

por exemplo, define o alcance de seus acordos interinstitucionais como aqueles “celebrados por escrito 

entre qualquer dependência ou organismo descentralizado da Administração Pública Federal, Estadual 

ou Municipal e um ou vários órgãos governamentais estrangeiros ou organizações internacionais”.65 O 

Peru os define como “‘acordos interinstitucionais’[...] que, no âmbito de suas competências funcionais, 

as entidades governamentais peruanas podem celebrar, inclusive as municipalidades e governos 

regionais, com órgãos governamentais estrangeiros similares ou, inclusive, com organizações 

internacionais".66  

O conceito de acordos interinstitucionais recebeu relativamente pouca atenção no âmbito do 

Direito Internacional, ao passo que a prática parece ser muito diversa no que se refere ao caráter 

vinculante ou não vinculante desses acordos. Para alguns Estados, como o México, os acordos 

interinstitucionais são “regidos pelo Direito Internacional público”, de modo que constituem tratados, de 

acordo com a definição do termo nestas Diretrizes.67 O Equador, ao contrário, afirma que “as instituições 

menores do Estado, no âmbito do cumprimento de suas competências, costumam assinar entendimentos 

não vinculantes com seus similares ou com organizações internacionais, conhecidos como instrumentos 

interinstitucionais”.68 Outros Estados adotam um enfoque híbrido. No Uruguai, os acordos 

interinstitucionais podem ser vinculantes ou não vinculantes.69 O Peru afirma que “poderiam ser regidos 

                                                      
64. Essa era a opinião de Lauterpacht, bem como da Comissão de Direito Internacional, pelo menos inicialmente. 

Lauterpacht, Primeiro relatório, supra, nota 1, 100; ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 

1959, vol. II, 95.  

65. Ver Lei sobre a Celebração de Tratados, reimpressa em 31 I.L.M. 390 (1992), CDLX Diário Oficial da 

Federação 2 (2 de janeiro de 1992).  

66. Peru, Direção-Geral de Tratados do Ministério das Relações Exteriores, Relatório da Comissão Jurídica 

Interamericana. Acordos vinculantes e não vinculantes: Questionário para os Estados membros (doravante 

denominada "Resposta do Peru"); ver também Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, par. 14.  

67. México, Lei sobre a Celebração de Tratados, de 1992, supra, nota 65. A aplicação da denominação tratados a 

acordos interinstitucionais poderia discordar do título que tenham no ordenamento jurídico interno. Tanto no 

México como nos Estados Unidos, por exemplo, somente os instrumentos que recebem aprovação dos 

respectivos poderes legislativos são denominados tratados, embora ambos os Estados celebrem outros "acordos 

internacionais" que poderiam ser considerados tratados, em conformidade com o Direito Internacional. 

Portanto, nestas Diretrizes se faz referência a determinados acordos interinstitucionais como tratados, no 

sentido da frase que se utiliza no Direito Internacional, apesar de, como assunto de direito constitucional, não 

poderem ter esse título.  

68. Resposta do Equador, supra, nota 46 (grifo nosso); Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, par. 13; ver 

também Resposta do Canadá, supra nota 40, em 6 (os memorandos de entendimento não vinculantes e os 

acordos similares podem ser celebrados entre o Canadá e outro Estado soberano, mas o que normalmente 

ocorre é que sejam celebrados entre um departamento ou dependência do Governo, estado ou outro governo 

subnacional ou organização paraestatal do Canadá e uma entidade similar de outro país).  

69.Ver Uruguai, Resposta ao questionário sobre "os acordos vinculantes e não vinculantes" (doravante 

denominada "Resposta do Uruguai") (em que se incluem os "acordos interinstitucionais" entre os acordos não 

vinculantes, mas posteriormente se salienta que os acordos interinstitucionais "não obrigam o Estado, mas a si 

mesmos"). O Panamá afirma que os representantes de suas unidades territoriais podem assinar tratados caso 

recebam plenos poderes do Ministério das Relações Exteriores. Nota da República do Panamá, Ministério das 
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pelo Direito Internacional, na medida em que desenvolvem compromissos internacionais estabelecidos 

em tratados em vigor”; do contrário, podem ser compromissos políticos ou contratos.70 A Jamaica, ao 

contrário, não define os acordos celebrados por suas instituições como tratados, mas salienta que “as 

unidades territoriais subnacionais e os organismos podem celebrar acordos não vinculantes ou 

contratos”.71 Os Estados Unidos, entretanto, destacam que seus ministérios nacionais são competentes 

para celebrar acordos interinstitucionais que podem ser tratados, compromissos políticos “não 

vinculantes” ou contratos.72  

A diversidade de práticas dos Estados mostra que a categoria de acordos interinstitucionais não 

está relacionada exclusivamente a uma categoria única de acordos vinculantes (ou não vinculantes). Em 

termos simples, um acordo interinstitucional poderia ser um tratado vinculante ou um contrato 

vinculante, ou poderia ser um compromisso político não vinculante. Portanto, sua condição jurídica (ou 

a ausência dessa condição) deve ser determinada segundo a competência da instituição para celebrar 

acordos internacionais, usando os mesmos métodos de identificação usados para distinguir acordos entre 

Estados (ou seja, o texto, as circunstâncias específicas e os atos subsequentes). 

2. Competência para celebrar acordos internacionais  

2.1 Competência dos Estados para celebrar tratados. Os Estados têm competência para 

assinar tratados e deveriam fazê-lo em conformidade com os termos do tratado e todas as demais leis e 

procedimentos internos que regulamentem sua capacidade de consentir em se obrigar.  

Comentário: Em virtude de sua soberania, todos os Estados têm competência para assinar 

                                                      
Relações Exteriores, Direção de Assuntos Jurídicos Internacionais e Tratados, ao Departamento de Direito 

Internacional da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Organização dos Estados Americanos, N.V.-

A.J._MIRE-201813176 (doravante denominada "Resposta do Panamá"). 

70.Resposta do Peru, supra, nota 66 (em que se cita o artigo 6 do Decreto Supremo N°. 031-2007-RE). O Peru 

salienta que "se recorre cada vez mais à figura dos acordos 'não vinculantes ' [...] no plano interinstitucional 

(entre entidades governamentais peruanas, inclusive as municipalidades e os governos regionais, com suas 

homólogas estrangeiras)". Ao mesmo tempo, essas entidades "estão habilitadas a celebrar contratos referentes 

à aquisição de bens e serviços". Id.  

71. Jamaica, Nota da Missão da Jamaica ao Departamento de Direito Internacional da OEA, Secretaria de 

Assuntos Jurídicos da OEA, Ref. 06/10/12, 14 de dezembro de 2017 (doravante denominada "Resposta da 

Jamaica") (grifo nosso). Ver também os comentários da Colômbia 2020, supra nota 32 (segundo a legislação 

colombiana, as entidades estatais podem firmar acordos interinstitucionais por sua conta, regidos por seu 

direito interno específico e não pelo Direito Internacional); Ver os Comentários do Chile 2020, supra nota 40 

(os acordos interinstitucionais são autorizados pelo artigo 35 da Lei N° 21.080; não devem incorporar "assuntos 

de direito" ou "assuntos relacionados à política exterior do Chile" a “quaisquer direitos e obrigações derivados 

desses acordos assumidos pelo organismo que os assina, em conformidade com as normas gerais e conforme 

suas possibilidades orçamentárias" em lugar do Direito Internacional). 

72. Ver Estados Unidos, Relatório da Comissão Jurídica Interamericana: Questionário para os Estados membros 

(doravante denominada "Resposta dos Estados Unidos") ("Os departamentos e agências dos Estados Unidos 

podem firmar acordos com organismos de outros Estados que se enquadrem na definição de tratado constante 

do artigo 2 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Os departamentos e agências dos Estados 

Unidos também assinam instrumentos e contratos que não são juridicamente vinculantes, regidos pelo direito 

interno, com organismos de outros Estados"). O costume estadunidense com respeito a suas unidades 

territoriais subnacionais (ou seja, os estados) é mais complexo, já que na Constituição se nega aos estados a 

competência para celebrar tratados, mas os estados podem celebrar acordos ou pactos com contrapartes 

estrangeiras nos casos em que o Congresso o autorize. Id. A Argentina, ao contrário, permite que suas unidades 

territoriais subnacionais celebrem tratados, mas nega essa competência a seus ministérios ou agências 

nacionais, porque os considera sujeitos do Direito Internacional. Argentina, Resposta questionário OEA - 

Acordos vinculantes e não vinculantes (doravante denominada "Resposta da Argentina"). Nota diplomática da 

Missão Permanente da República Argentina junto à Organização dos Estados Americanos, OEA 074 (3 de 

junho de 2020) (negando a competência dos tratados às agências). 
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tratados.73 Por meio da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados e do costume, o Direito 

Internacional estabeleceu um conjunto sólido de regras supletivas relativas à competência dos Estados 

para celebrar tratados. Por exemplo, o artigo 7 da Convenção de Viena esclarece quem pode manifestar 

o consentimento do Estado em se obrigar por um tratado: o Chefe de Governo, o Chefe de Estado, o 

Ministro das Relações Exteriores e toda pessoa que receba “plenos poderes” para fazê-lo. Conforme 

dispõe o artigo 7(1)(b) da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, ademais, é possível 

prescindir de plenos poderes quando “a prática dos Estados interessados ou outras circunstâncias 

indicarem que a intenção do Estado era considerar essa pessoa seu representante para esses fins e 

dispensar os plenos poderes...". 

No entanto, os termos de um tratado podem impor limitações com respeito a que Estados podem 

aderir. Os tratados multilaterais, por exemplo, podem estar abertos à assinatura de todos os Estados, 

somente dos Estados de uma determinada região74 ou somente dos Estados que realizem uma atividade 

específica.75 Os Estados só têm competência para aderir caso os termos do tratado o permitam.76  

No Direito Internacional também se reconhece que cada Estado tem leis e procedimentos internos 

que regem a celebração de tratados. Teoricamente, essas regras quase nunca (ou nunca na prática) podem 

anular o consentimento do Estado em se obrigar por um tratado em especial. Até agora, o artigo 46 da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados não ofereceu fundamentos jurídicos para que um 

Estado retire seu consentimento para se obrigar por um tratado (inclusive em casos de supostas violações 

graves do direito interno ou dos procedimentos internos).77 Não obstante isso, como boa prática, o Estado 

deveria exercer sua competência para aderir somente a tratados que tenham sido aprovados em 

conformidade com suas leis e procedimentos internos. Em outras palavras, caso a Constituição do Estado 

exija a aprovação prévia da legislatura para um tratado em particular, o Estado não deveria exercer sua 

competência para manifestar seu consentimento em se obrigar pelo tratado até que a legislatura o tivesse 

aprovado.  

Do mesmo modo, os Estados devem levar em conta que as leis e os procedimentos internos de 

outros Estados podem facilitar ou restringir sua competência para celebrar tratados. Os Estados não 

devem supor que sua legislação interna e as normas dos possíveis copartícipes no tratado sejam 

                                                      
73. Ver, por exemplo, Vapor "Wimbledon" (Grã-Bretanha Vs. Alemanha) (1923), Relatório da Corte Permanente 

de Justiça Internacional, Série A, Número 1, em 25, par. 35 ("o direito de assumir compromissos internacionais 

é um atributo da soberania do Estado"). 

74. Ver, por exemplo, Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985). Série sobre Tratados, 

OEA, No. 67, artigos 18 e 20 (participação limitada aos Estados americanos).  

75. Ver Constituição da Associação de Países Produtores de Borracha Natural (1968) 1045 UNTS 173, par. 21 

(tratado aberto à assinatura de países produtores de borracha natural). Além disso, alguns tratados estão abertos 

à assinatura de outros Estados somente mediante convite. Ver Convenção Internacional do Açúcar (1992) 1703 

UNTS 203, artigo 37 (convenção aberta à assinatura de todo governo "convidado à Conferência das Nações 

Unidas sobre o Açúcar, 1992").  

76. Naturalmente, os termos do tratado podem autorizar os Estados Partes a decidir se admitirão ou não outro 

Estado como parte. Isso costuma ocorrer com os tratados constitutivos de organizações internacionais.  

77. Ver Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados,  artigo  46(1) ("Um Estado não pode invocar o fato de 

que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito 

interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito 

a uma norma de seu direito interno de importância fundamental.") As tentativas de invocar o artigo 46 não 

surtiram muito bons resultados na prática. Ver Somália Vs. Quênia, supra, nota 9, 21 par. 48 a 50 (em que se 

rechaçam os argumentos da Somália de que, como o memorando de entendimento não obteve a aprovação 

exigida, em conformidade com seu direito interno, podia invocar o artigo 46 da Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados ou negar de outra forma seu consentimento em se obrigar); Fronteiras terrestres e 

marítimas entre Camarões e a Nigéria, supra, nota 9 par. 265 a 267; Jan Klabbers, The Validity and Invalidity 

of Treaties, em DUNCAN B. HOLLIS, THE OXFORD GUIDE TO TREATIES 557 (2a ed., 2020) (É questionável se o 

artigo 46 poderia ser considerado parte do direito consuetudinário internacional. Afinal de contas, há pouca 

prática e, embora às vezes se invoque a regra, raramente é aplicada.)  
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equivalentes. Um Estado poderia ter competência para celebrar somente um tratado em particular com 

autorização prévia da legislatura, ao passo que o direito interno e a prática de outro Estado poderiam 

autorizar a celebração do mesmo tratado sem intervenção da legislatura. Portanto, os Estados deveriam 

exercer sua competência para celebrar tratados de maneira a assegurar que cada um dos Estados 

participantes tenha a oportunidade de obter as aprovações internas necessárias antes de manifestar seu 

consentimento em se obrigar por um tratado.  

2.2 Competência das instituições do Estado para celebrar tratados. Os Estados têm o poder, 

mas não a obrigação, de autorizar suas instituições a celebrar tratados sobre temas de sua competência, 

com o consentimento de todos os copartícipes do tratado. 

Comentário: Diferentemente das questões em torno da competência das organizações 

internacionais para celebrar tratados, o Direito Internacional não dispensou muita atenção à celebração 

de tratados por instituições do Estado.78 Não obstante isso, as instituições do Estado, quer se trate de 

ministérios nacionais ou de unidades territoriais subnacionais, evidentemente assinam instrumentos que 

pelo menos alguns Estados (entre eles os Estados das quais essas instituições fazem parte) consideram 

tratados (ou seja, acordos regidos pelo Direito Internacional).79 Em que casos deveriam essas instituições 

ter competência para assinar instrumentos desse tipo? Para começar, a instituição deveria ter competência 

na matéria do acordo. Por exemplo, o ministério da fazenda de um Estado poderia ter competência para 

partilhar informação tributária com suas contrapartes, mas não teria competência para partilhar dados 

relacionados à defesa. Do mesmo modo, nos Estados federais, alguns assuntos são de competência 

exclusiva de uma unidade territorial subnacional (por exemplo, um estado ou região), o que poderia criar 

incentivos para que essa unidade territorial celebre um tratado diretamente em vez de esperar até que o 

Estado manifeste seu consentimento para fazê-lo em nome da unidade. 

No entanto, seria um erro mesclar a competência na matéria de um tratado e a competência para 

celebrar tratados na matéria. Para que as instituições possam celebrar tratados, os Estados parecem 

estabelecer duas condições mais: (1) que o Estado responsável pela instituição dê seu consentimento 

para que a instituição celebre tratados sobre assuntos que sejam de sua competência; e (2) que os 

possíveis copartícipes em um tratado estejam dispostos a celebrar um tratado com a instituição.80 

Como consideração de primeira ordem, compete a cada Estado decidir se autorizará qualquer de 

suas instituições a celebrar tratados. Alguns Estados, como o Canadá, o Chile, a Colômbia e o Paraguai, 

                                                      
78. Comparar com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1986, supra, nota 12.  

79. Ver, por exemplo, Grant, supra, nota 25, par. 151-56; Duncan B. Hollis, Why State Consent Still Matters–Non-

State Actors, Treaties, and the Changing Sources of International Law, 23 Berkeley J Intl L 137, par. 146 e 

147 (2005). Ao mesmo tempo, nem sempre é clara a competência dessas instituições para representar o Estado, 

mesmo em conformidade com a lei dos tratados; por exemplo, não figuram entre os atores que a Convenção 

de Viena sobre o Direito dos Tratados, em seu artigo 7, reconhece como capazes de dar seu consentimento em 

nome do Estado. Pode ser que haja suficiente prática, conforme 7 (1) (b), para permitir que essas instituições 

obriguem seu Estado mediante um acordo. No entanto, também é possível argumentar que não têm essa 

autoridade, o que sugere que os tratados que celebrem só obrigam as instituições que os concluam. Essa posição 

posterior, no entanto, vai contra a opinião dominante de que os acordos interinstitucionais desencadeiam a 

responsabilidade do Estado em seu conjunto. Ver supra nota 234 e texto que a acompanha (Diretriz 5.4 e 

comentário que a acompanha). Desse modo, talvez os os Estados e outras partes interessadas queiram dispensar 

mais atenção a esse assunto da representação juntamente com o enfoque atual das Diretrizes sobre questões de 

competência. 

80. Oliver J. Lissitzyn, Territorial Entities in the Law of Treaties, III Recueil des Cours 66-71, 84 (1968); ver 

também ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1962, vol. I, 59, par. 20 (Briggs) (em que se 

menciona uma prova similar de duas partes); Grant, supra, nota 25, em 155. 
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poderiam optar por não fazê-lo.81 Nesses casos, a instituição supostamente estaria destituída de toda 

competência para celebrar tratados.  

Nos casos em que os Estados autorizam suas instituições a celebrar tratados, podem autorizar todas 

as instituições ou somente algumas. O México, por exemplo, autoriza todo tipo de instituição do Estado 

a assinar tratados.82 Outros Estados autorizam categorias específicas de instituição a celebrar tratados 

(ou lhes negam a autorização). Por exemplo, vários Estados da região (como os Estados Unidos, a 

Jamaica e o Panamá) permitem que seus ministérios nacionais celebrem tratados, ao passo que, em outros 

Estados (como a Colômbia, o Peru e a República Dominicana), esses ministérios são destituídos de todo 

poder interno para celebrar tratados.83 Entretanto, há alguns Estados, como a Argentina, que autorizam 

suas unidades territoriais subnacionais a celebrar certos tipos de tratado “parcial”, mas negam essa 

faculdade a seus ministérios, levando em consideração a teoria de que eles não são sujeitos do Direito 

Internacional.84 Outros Estados, ao contrário, não autorizam as unidades territoriais subnacionais a 

celebrar nenhum tipo de tratado.85 

Do mesmo modo, os Estados podem autorizar suas instituições a negociar e celebrar tratados de 

diferentes formas. Alguns, em especial os Estados europeus, mantêm disposições na constituição que 

tratam do poder das instituições para celebrar tratados sobre assuntos de sua exclusiva competência.86 

                                                      
81. Ver Resposta do Canadá, supra, nota 40, em 7-8 (em que se expressa que só o Governo Federal do Canadá 

pode obrigar o Canadá em tratados, não os ministérios de governo, nem as províncias, pois estas e os territórios 

só podem celebrar instrumentos não vinculantes); Comentários do Chile 2020, supra nota 40 (salientando que 

o Ministério das Relações Exteriores está autorizado a representar o Chile na conclusão de tratados e que, 

embora a legislação chilena contemple acordos interinstitucionais, sua natureza "não é a de um tratado 

internacional"); Comentários da Colômbia 2020, supra nota 32 (Segundo a lei colombiana, o poder de 

representar o Estado em assuntos relacionados a tratados reside exclusivamente no Presidente da República e 

não se divide com outros ministérios governamentais de hierarquia inferior ou de unidades territoriais 

subnacionais, nem deles decorre); Resposta do Paraguai, supra, nota 63 ("De acordo com a legislação interna, 

o Ministério das Relações Exteriores é o único organismo com faculdade para celebrar tratados regidos pelo 

Direito Internacional"). 

82. Ver supra, nota 65, e o texto que a acompanha. 

83. Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, par. 24 e 25; ver também Resposta do Panamá, supra, nota 69. Fora 

da região podem ser encontradas práticas similares. Na Coreia do Sul, por exemplo, os acordos são limitados 

entre dependências quando não instituam “direitos ou obrigações vinculantes para as nações, conforme o 

Direito Internacional”. Grupo de Trabalho sobre Prática de Tratados, supra, nota 40, em 21. 

84. Ver Resposta da Argentina, supra, nota 72 (sugerindo que, na Argentina, "[o]s ministérios e as entidades 

governamentais não são sujeitos de Direito Internacional, não podendo concluir tratados, observando também 

que o artigo 12[5] da Constituição da Argentina dispõe que as províncias e a Cidade Autônoma de Buenos 

Aires podem celebrar "convenções internacionais desde que não sejam incompatíveis com a política exterior 

da Nação e não afetem as faculdades delegadas ao Governo Federal ou o crédito público da Nação"); ver 

também a Constituição da Confederação Argentina, de 1853, reinstaurada em 1983, com as reformas 

introduzidas até 1994, artigos 125 e 126 English translation available at www.constituteproject.org.  

85. Ver, por exemplo, Brasil, Acordos vinculantes e não vinculantes: Questionário para os Estados membros 

(doravante denominada "Resposta do Brasil") ["As entidades subnacionais (Estados, Municípios e Distrito 

Federal] não têm competência, segundo a Constituição Brasileira, para celebrar atos jurídicos internacionais 

que comprometam o Estado brasileiro"]; Colômbia, Respostas ao questionário para os Estados membros da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Acordos vinculantes e não vinculantes: prática do Estado 

colombiano (doravante denominada "Resposta da Colômbia") (a legislação interna colombiana não habilita as 

"unidades territoriais subnacionais", como os departamentos, os distritos, os municípios e os territórios 

indígenas, a celebrar tratados regidos pelo Direito Internacional). 

86. Ver, por exemplo, Constituição da Áustria, de 1920 (reinstaurada em 1945, rev. 2013), B-VG,  artigo  16 

(tradução inglesa de www.constituteprojectorg) ("Os Estados podem, em matérias de sua área de autonomia, 

concertar tratados internacionais com Estados limítrofes da Áustria ou com partes desses Estados"); 

Constituição da Bélgica de 1883 (rev. 2014),  artigo  167(3) (versão em espanhol extraída da Revista do Centro 

de Estudos Constitucionais: "Os Governos de Comunidade e de Região mencionados no artigo 121 concluirão 

http://www.constituteproject.org/
http://www.constituteprojectorg/
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Outros, como o México, estabeleceram em uma lei o procedimento para autorizar organismos federais e 

unidades territoriais subnacionais a celebrar determinados tratados. Vários Estados dão seu 

consentimento segundo as circunstâncias do caso. Em conformidade com um tratado sobre seguridade 

social celebrado em 1981 com os Estados Unidos, o Canadá autorizou uma de suas províncias, Québec, 

a celebrar um acordo subsidiário separado com os Estados Unidos, levando em conta as singularidades 

do sistema de pensões de Québec,87 e, em 1986, os Estados Unidos autorizaram Porto Rico a se 

incorporar ao Banco de Desenvolvimento do Caribe.88  

Em segundo lugar, além do consentimento “interno” do Estado do qual faça parte, a competência 

de uma instituição para celebrar tratados dependerá do consentimento “externo” do outro Estado ou 

instituição, ou dos outros Estados ou instituições com os quais queira celebrar um tratado. O mero fato de 

que um Estado tenha autorizado um ministério nacional (ou um estado) a celebrar tratados sobre certos 

assuntos não significa que os possíveis copartícipes no tratado devam aceitar essa faculdade. Os Estados 

podem se negar a celebrar tratados desse tipo e o fazem regularmente, ou insistem em que o outro Estado 

celebre o tratado em nome da instituição (por exemplo, sob a forma de tratado entre Estados ou entre 

governos). Para evitar uma discordância de expectativas, um Estado que autorize uma de suas instituições 

a celebrar tratados deveria obter o consentimento das outras partes no tratado, ou assegurar-se de que sua 

instituição o obtenha, para que a instituição do Estado (em vez do Estado) seja parte nesses tratados.  

Além dos acordos interinstitucionais, os Estados podem concluir tratados bilaterais com uma 

instituição de um Estado estrangeiro. Hong Kong, por exemplo, mantém vários tratados com Estados 

membros da OEA.89 No contexto dos tratados multilaterais, esse tipo de autorização é menos frequente, 

mas há vários casos de Estados que aceitaram uma relação de tratado com entidades subestatais. Por 

exemplo, em conformidade com o artigo 305 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 

de 1982, três categorias de Estados associados e territórios podem firmar e ratificar a Convenção, com 

todos os direitos e obrigações nela dispostos.90 O Acordo mediante o qual se cria a Organização Mundial 

                                                      
cada um, naquilo que os afete, os tratados sobre as matérias que correspondam à competência de seu Conselho. 

Esses tratados só terão eficácia depois de haver recebido o assentimento do Conselho"); Lei Fundamental da 

República Federal da Alemanha, de 1949 (rev. 2014),  artigo  32(3) (tradução do original alemão do Professor 

Doutor Ricardo García Macho: "Na medida em que os Länder tenham competência legislativa, poderão, com 

o consentimento do Governo Federal, concertar tratados com Estados estrangeiros"); Constituição da Suíça 

(1999),  artigo  56(1) (tradução da OMPI: "Os cantões poderão concluir tratados com outros países no âmbito 

de suas competências"). Esse tipo de autorização não é um fenômeno inteiramente europeu; outros Estados, 

como a Rússia, também autorizam que determinadas unidades subestatais celebrem tratados por (por exemplo, 

Yaroslav, Tatarstan). Ver W. E. Butler, Russia, em National Treaty Law and Practice 151, 152-53 (D. Hollis 

et al., eds., 2005); Babak Nikravesh, Quebec and Tatarstan in International Law, 23 Fletcher F. World Aff. 

227, 239 (1999). 

87  Ver Agreement With Respect to Social Security, 11 de março de 1981, Estados Unidos-Canadá,  artigo  XX, 

35 U.S.T. 3403, 3417. Québec e os Estados Unidos celebraram esse acordo em 1983, que os Estados Unidos 

incluem em sua série de tratados. Ver Understanding and Administrative Arrangement with the Government 

of Quebec, 30 de março de 1983, Estados Unidos-Québec, T.I.A.S. No. 10.863. 

88  Self-Governing and Non-Self-Governing Territories, 1981-1988 Cumulative Digest of U.S. Practice on 

International Law, vol. 1, § 5, em 436, 438-440 (sobre o depoimento de Michael G. Kozak, então Assessor 

Jurídico Adjunto Principal do Departamento de Estado dos Estados Unidos, perante a Comissão de Assuntos 

Internos e Insulares da Câmara de Representantes, em 17 de julho de 1986). Posteriormente, Porto Rico se 

retirou do Banco. 

89. Ver Agreement between the Government of Canada and the Government of Hong Kong for the surrender of 

fugitive offenders, 7 de setembro de 1993, U.K-Hong Kong, 2313 U.N.T.S. 415.  

90. Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 10 de dezembro de 1982, 1833 U.N.T.S. 396,  artigo  

305(1)(c)-(e), (em que se autoriza a ratificação ou aceitação da Convenção por 1) "[t]odos os Estados 

associados autônomos que tenham optado por essa condição em um ato de livre determinação supervisionado 

e aprovado pelas Nações Unidas"; [...] e 3) "[t]odos os territórios que gozem de plena autonomia interna 

reconhecida como tal pelas Nações Unidas, mas não tenham alcançado a plena independência"). O mesmo 
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do Comércio está aberto à adesão de todo “Estado ou território aduaneiro separado que tenha completa 

autonomia na condução de suas relações comerciais externas e de outros assuntos contemplados neste 

Acordo e nos Acordos Comerciais Multilaterais”.91 

2.3 Confirmação da competência para celebrar tratados: Os Estados ou as instituições 

autorizadas do Estado que contemplem celebrar um tratado com uma instituição de outro Estado devem 

fazer todo o possível para confirmar que a instituição tenha suficiente competência na matéria do 

tratado e autorização do Estado do qual faça parte para celebrar um tratado sobre o tema.  

Comentário: Atualmente, os Estados sustentam pontos de vista muito diferentes com relação à 

competência das instituições do Estado para celebrar acordos interinstitucionais sob a forma de 

tratados.92 Alguns Estados consideram claramente que seus ministérios nacionais ou suas unidades 

territoriais subnacionais são dotados dessa competência. Outros negam com igual firmeza toda faculdade 

dessa espécie a um desses dois tipos de entidade ou a ambos. Por conseguinte, com os acordos 

interinstitucionais existe um risco de discordância das expectativas, caso uma parte suponha que ambas 

as instituições são dotadas de competência para celebrar tratados e a outra suponha que uma das 

instituições ou ambas não o são. Uma situação desse tipo pode causar não só confusão, mas também 

tensões diplomáticas e controvérsias, na hipótese de as duas instituições celebrarem um acordo.  

Uma forma de evitar esses problemas é promover a transparência e melhor compreensão da 

competência respectiva dos participantes em um acordo. Como se indica na Diretriz 2.2, essa 

transparência pode decorrer em parte das medidas adotadas pelo Estado autorizante ou sua instituição. 

Um Estado que contemple autorizar sua instituição a celebrar um tratado deveria averiguar - ou exigir 

que sua instituição averigue – se o potencial copartícipe no acordo compartilha a opinião de que o acordo 

constituirá um tratado. Não obstante isso, os copartícipes em um tratado não têm de ser meros receptores 

passivos e esperar solicitações de outros Estados ou suas instituições. Na Diretriz atual se propõe outra 

prática ótima segundo a qual as partes no tratado (sejam elas Estados ou instituições do Estado) deveriam 

fazer sua própria análise de devida diligência, ou seja, frente à perspectiva de um acordo 

interinstitucional, os Estados sempre devem procurar verificar a competência que se atribui à instituição 

ou às instituições estrangeiras participantes.  

Essa verificação pode ser formal ou informal. Em 2001, por exemplo, os Estados Unidos pediram 

ao Reino Unido que confirmasse se os governos de Guernsey, Ilha de Man e Jersey estavam autorizados 

a celebrar acordos bilaterais com os Estados Unidos sobre o intercâmbio de informação tributária. O 

Reino Unido apresentou uma “carta de recomendação” mediante a qual corroborava que suas unidades 

territoriais subnacionais tinham a competência e o poder necessários para celebrar esses tratados.93  

O que ocorre se o potencial copartícipe não pode confirmar a competência da instituição 

estrangeira para celebrar tratados? O Estado (ou sua instituição) dispõe de várias opções. Poderia optar 

por não celebrar o tratado ou poderia modificá-lo, a fim de assiná-lo com o Estado estrangeiro 

responsável pela instituição em questão. Por exemplo, os Estados Unidos, quando determinaram que as 

Ilhas Caimã não tinham a faculdade necessária para assinar um acordo de intercâmbio de informação 

                                                      
enfoque foi usado no Acordo das Nações Unidas sobre as Populações de Peixes. Ver Acordo sobre a aplicação 

das disposições da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de dezembro de 1982, relativas 

à conservação e ordenação das populações de peixes transzonais e das populações de peixes altamente 

migratórios, 4 de agosto de 1995, 2167 U.N.T.S. 88, Arts. 1(2)(b), 37-40. 

91  Acordo mediante o qual se institui a Organização Mundial do Comércio, 15 de abril de 1994, 1867 U.N.T.S. 3, 

artigo XII. 

92  Ver supra, nota 67-72, e o texto que a acompanha. Essa confusão provavelmente não se limite aos acordos 

interinstitucionais celebrados inteiramente entre um Estado e uma instituição de outro Estado. Ver supra, nota 

89-91, e o texto que a acompanha. 

93.  Ver, por exemplo, o comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos intitulado 

Treasury Secretary O'Neill Signing Ceremony Statement: United States and Jersey Sign Agreement to Exchange 

Tax Information (4 de novembro de 2002). 
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tributária em nome próprio, celebrou o acordo com o Reino Unido, que atuou em nome das Ilhas Caimã.94 

Do mesmo modo, os Estados Unidos e o Canadá, quando constataram que a cidade de Seattle e a 

província de Colúmbia Britânica haviam celebrado um importante acordo sobre o rio Skagit, intervieram 

para manifestar seu “consentimento” e garantir esse acordo com um tratado próprio.95 

Pode uma instituição do Estado autorizada a celebrar um tratado com uma instituição estrangeira 

assinar esse tratado, caso não possa confirmar a competência da instituição estrangeira para fazê-lo? 

Infelizmente, há indícios substanciais de que são celebrados acordos interinstitucionais sem uma clara 

autorização de um ou mais Estados responsáveis.96 Muitos desses acordos provavelmente sejam 

considerados compromissos políticos ou contratos, mas alguns de fato poderiam ser enquadrados na 

definição de tratado. Por exemplo, em 2000, o estado estadunidense de Missouri celebrou um 

memorando de acordo com a província canadense de Manitoba para cooperar na oposição a certos 

projetos de transferência de água entre bacias, previstos nas leis federais dos Estados Unidos.97 Outros 

Estados tiveram problemas similares. Em fins do século XX, por exemplo, Québec havia celebrado cerca 

de 230 ”ententes” não autorizadas com governos estrangeiros, quase 60% delas com outros Estados.98 

Atualmente, não parece ser uma boa prática definir esses acordos como tratados, especialmente se mais 

adiante fica evidente que uma ou mais das instituições participantes não estavam autorizadas a celebrar 

tratados em nome próprio. No entanto, trata-se de uma área à qual vale a pena que os Estados dispensem 

atenção e em que promovam discussões adicionais. 

2.4 Competência para celebrar compromissos políticos: Os Estados ou as instituições do 

Estado deveriam ter a faculdade de celebrar compromissos políticos, na medida em que as 

circunstâncias políticas o permitam.  

Comentário: Os compromissos políticos são, por definição, destituídos de toda força jurídica, em 

conformidade com o Direito Internacional ou o direito interno. Por conseguinte, o Direito Internacional 

não impõe condições relativas a competência, com respeito aos atores que possam celebrá-los. Do 

mesmo modo, os ordenamentos jurídicos internos em geral não regulamentam os atores que podem 

celebrar esses compromissos.99 Portanto, diferentemente do que ocorre com os tratados, não há uma 

distinção concreta entre a competência do Estado e a competência das instituições do Estado para 

celebrar esses acordos não vinculantes .  

A política, em vez do direito, serve de critério orientador para determinar quem em um Estado 

pode celebrar compromissos políticos e sobre que temas. A maioria dos Estados tem pouca experiência 

com a regulamentação da competência para celebrar compromissos políticos em nome do Estado ou de 

suas instituições. No entanto, em algumas ocasiões, os Estados adotaram políticas para organizar a 

competência do Estado ou de suas instituições para celebrar compromissos políticos. Na Colômbia, por 

exemplo, somente aqueles que tenham competência jurídica para representar a instituição do Estado 

podem firmar memorandos de entendimento ou cartas de intenção, embora se considere que esses 

                                                      
94  Ver, por exemplo, Agreement Between the Government of the United States of America and the Government 

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Including the Government of the Cayman Islands, 

For the Exchange of Information Relating to Taxes, 21 de novembro de 2001, U.S.-U.K., T.I.A.S., CTIA No. 

15989.000. 

95  Ver Treaty Between the United States of America and Canada Relating to the Skagit River and Ross Lake, 

and the Seven Mile Reservoir on the Pend D'Oreille River, 2 de abril de 1984, U.S.-Can., T.I.A.S. No. 11.088. 

96  Ver Hollis, Unpacking the Compact Clause, supra, nota 55 (em que são mencionados 340 acordos celebrados 

por estados dos Estados Unidos com potências estrangeiras).  

97  Ver Role of Individual States of the United States: Analysis of Memorandum of Understanding Between 

Missouri and Manitoba, 2001 Cumulative Digest of U.S. Practice on International Law, § A, em 179 a 198. 

98  Nikravesh, supra nota 86, em 239. Do mesmo modo, afirma-se que a França considera que suas ententes com 

Québec se regem pelo Direito Internacional. Ver id. em 242.  

99  Sempre que o compromisso não viole a constituição ou as leis internas. Naturalmente, caso um acordo infrinja 

a legislação, é provável que se questione sua condição de compromisso político, já que essa categoria, por 

definição, abrange somente os acordos destituídos de força jurídica.  
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instrumentos não são vinculantes (e, ainda assim, só depois que o instrumento tenha sido submetido a 

uma análise jurídica).100 Como é de se supor, a política internacional pode influir muito na determinação 

de que Estados ou instituições do Estado podem celebrar compromissos políticos e sobre que temas.  

Em certos casos de grande destaque, um Estado poderia impor limitações jurídicas internas à 

competência para celebrar um compromisso político não vinculante. Por exemplo, como parte da 

controvérsia em torno do Plano de Ação Integral Conjunto, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a 

Lei de Revisão do Acordo Nuclear com o Irã, segundo a qual o presidente dos Estados Unidos deve 

submeter “todo acordo com o Irã” (não só um acordo juridicamente vinculante) ao Congresso, para que 

o examine e tenha a oportunidade de rejeitá-lo.101 O presidente Obama, por conseguinte, apresentou o 

Plano de Ação Integral Conjunto em conformidade com o disposto na Lei, mas o Congresso, em última 

análise, não o aprovou nem o rejeitou.102 O Canadá, o Equador e o Peru notificaram práticas similares 

de coordenação e revisão de seus compromissos políticos; o Peru adota políticas diferentes para a análise 

de compromissos políticos entre Estados e entre instituições.103  

2.5 Competência para celebrar contratos entre Estados: Um Estado deveria celebrar 

contratos com outros Estados que estejam dispostos a fazê-lo, em conformidade com o direito que reja 

o contrato.  

Comentário: Em consonância com as opiniões expressadas anteriormente pela Comissão de 

Direito Internacional, alguns Estados da região fazem valer sua competência para celebrar contratos com 

outros Estados.104 Ao mesmo tempo, outros Estados afirmam que não celebram acordos dessa 

natureza.105 Portanto, não há, aparentemente, nenhuma disposição do Direito Internacional que impeça 

que um Estado celebre um contrato com outro que esteja disposto a fazê-lo. Teoricamente, o próprio 

ordenamento jurídico de um Estado poderia limitar sua competência para celebrar contratos com outros 

Estados, mas até esta data não foram vistos exemplos de limitações dessa ordem.  

Toda limitação da competência para celebrar contratos entre Estados provavelmente decorra da 

escolha ou do conteúdo do direito que reja o contrato. Na prática, a escolha de um só direito interno 

aplicável poderia limitar a frequência desses contratos, já que se exige que, pelo menos, um dos Estados 

contratantes se adéque à aplicação de um direito interno que não seja o próprio.106 Do mesmo modo, a 

                                                      
100. Resposta da Colômbia, supra, nota 85. Por conseguinte, entre os ministérios de governo da Colômbia, somente 

o Ministério das Relações Exteriores está autorizado a firmar compromissos políticos em nome do conjunto 

do Estado. Id. 

101  Ver Pub. L. No. 114-17, 129 Stat. 201 (2015). O Plano de Ação Integral Conjunto foi um compromisso político 

relativo ao programa nuclear do Irã celebrado pelo Irã, pelos cinco membros permanentes do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, pela Alemanha e pela União Europeia. O Presidente Trump, dos Estados 

Unidos, denunciou o Plano de Ação Integral Conjunto em 8 de maio de 2018.  

102  Kristina Daugirdas e Julian Davis Mortensen, Contemporary Practice of the United States relating to 

International Law, 109 Am. J. Int'l L. 873, 874-78 (2015) (devido ao bloqueio da minoria, o Congresso não 

tomou nenhuma medida com respeito ao Plano de Ação Integral Conjunto, no sentido de aprová-lo ou rejeitá-

lo). 

103  Resposta do Peru, supra, nota 66 (a avaliação de compromissos políticos "assumidos pelo Ministério das 

Relações Exteriores se centra em verificar sua coerência com a política exterior, bem como com a redação..."); 

ver também Resposta do Canadá, supra, nota 40, em 4; Resposta do Equador, supra, nota 46. 

104  Ver ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1966, vol. II, 189, par. 6. Na resposta ao 

questionário da OEA, o Canadá, o Equador, os Estados Unidos, a Jamaica e o México reconheceram a 

possibilidade de que se celebrem contratos entre Estados. Ver Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, par. 

15; Resposta do Canadá, supra, nota 40 em 4. 

105  Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, par. 15 (Argentina, Colômbia, Peru, República Dominicana e 

Uruguai afirmaram que não costumavam assinar contratos regidos pelo direito interno quando se trata de 

acordos vinculantes entre Estados). 

106  No entanto, pelo menos na teoria, com a escolha do direito não estatal para reger esses contratos, seria possível 

evitar dificuldades desse tipo. Ver a nota 59 e o texto que a acompanha. Como regra geral, no Canadá, os 
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competência para contratar é uma função do direito contratual. Cada ordenamento jurídico interno (e 

certos tipos de direito não estatal, como a lex mercatoria) têm suas próprias normas com respeito a quem 

pode celebrar um contrato e sobre que temas. Por conseguinte, a competência de um Estado para assinar 

um contrato regido pelo direito interno de outro dependerá de uma análise jurídica da legislação aplicável 

(seja a legislação escolhida pelas partes, seja, em circunstâncias apropriadas, o direito aplicável de acordo 

com as regras sobre conflito de leis).  

2.6 Competência para celebrar contratos interinstitucionais: Uma instituição do Estado 

deveria assinar contratos com instituições de outro Estado que estejam dispostas a fazê-lo, em 

conformidade com seu próprio direito interno e, caso seja diferente,  com o direito que reja o contrato. 

Comentário: A competência das instituições do Estado para celebrar contratos com instituições 

de outros Estados parece ser menos controvertida quando se trata de contratos entre Estados. Muitos 

Estados que repudiam toda forma de contratação entre Estados admitem a competência de suas 

instituições para celebrar contratos com outros Estados.107 No entanto, diferentemente do que ocorre com 

os contratos entre Estados, a competência das instituições do Estado para celebrar acordos contratuais 

interinstitucionais não depende unicamente da escolha e do conteúdo do direito que reja o contrato. 

Considerando que as instituições do Estado fazem parte do ordenamento jurídico do Estado, a 

competência dessas instituições para contratar será regida pelo direito interno desse Estado, seja ele o 

mesmo que reja o contrato ou não. A Colômbia, por exemplo, autoriza suas “pessoas jurídicas de direito 

público ou órgãos públicos com competência para contratar”, mas o faz com sujeição “às autoridades 

competentes, segundo a Constituição e a lei”.108 No Chile, os organismos da administração estatal (no 

alcance de sua competência) podem firmar acordos interinstitucionais de caráter internacional com 

entidades estrangeiras ou internacionais, mas sujeitos a várias limitações substantivas.109  

Com efeito, alguns Estados da região parecem contar com disposições constitucionais ou 

legislativas que exigem que certos contratos públicos, inclusive, pelo visto, os contratos 

interinstitucionais, sejam regidos por seu próprio direito interno. Em conformidade com a Constituição 

do México, por exemplo, impõem-se licitações públicas para determinados tipos de ato (por exemplo, 

aquisições, arrendamentos e serviços públicos), que serão “objeto de contratações que devem seguir os 

procedimentos e formalidades dispostos na estrutura jurídica nacional aplicável (federal, estadual e 

municipal)”.110 No Peru e no Equador, há leis em matéria de aquisições que dispõem autorizações e 

condições similares para os contratos de instituições do Estado.111 

Portanto, o direito interno do Estado do qual a instituição faça parte poderia determinar sua 

competência para celebrar contratos com instituições de outros Estados diretamente, por meio de 

autorizações, ou indiretamente, por meio de disposições do direito que os reja. No entanto, ainda assim, 

é possível celebrar acordos interinstitucionais nos quais se eleja o direito de um Estado, em vez do direito 

de outro, como direito aplicável. Por exemplo, o artigo 9 do acordo celebrado em 1998 entre a 

Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (NASA), dos Estados Unidos, e a Agência Espacial 

Brasileira (AEB) sobre a capacitação de um especialista de missão da AEB diz: “Pelo presente, as Partes 

                                                      
contratos entre Estados incluem uma isenção de privilégios e imunidades; de maneira que, caso não exista essa 

isenção, e não se mencione a sujeição a um determinado direito ou foro, o instrumento em questão poderia não 

ser considerado um contrato executável. Resposta do Canadá, supra, nota 40, em 4. 

107 Ver Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, par. 30 (Argentina, Colômbia e Peru, todos refutaram qualquer 

prática em torno da contratação interestatal e afirmaram que não celebram contratos com outros Estados, mas 

têm muita experiência com contratos interinstitucionais).  

108 Id., par. 30. 

109 Comentário do Chile, 2020, supra nota 40 

110 Ver Resposta do México, Relatório da Comissão Jurídica Interamericana, Acordos vinculantes e não 

vinculantes: Questionário para os Estados membros (doravante denominada "Resposta do México") [em que 

se analisa a Constituição do México, de 1917 (rev. 2015), artigo 134]. 

111 Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, par. 15 e 30 
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designam as leis federais dos Estados Unidos para reger o presente Acordo, para qualquer finalidade, 

inclusive a determinação da validade deste Acordo”.112 Por outro lado, é possível que duas instituições 

do Estado escolham o direito interno de um terceiro Estado para que reja seu contrato (desde que o direito 

do terceiro Estado o permita). De maneira semelhante, nos acordos interinstitucionais se poderia eleger 

o direito não estatal para que reja o contrato, ademais - ou em vez de – um ordenamento jurídico nacional. 

 

3. Métodos para identificar acordos vinculantes e não vinculantes  

3.1 Identificação de acordos: Os Estados e outras partes que celebrem acordos deveriam 

assinar acordos internacionais de maneira consciente, e não inadvertidamente. Isso significa, no 

mínimo, que os Estados devem fazer distinção entre seus acordos (vinculantes ou não vinculantes) e os 

demais compromissos e instrumentos. As seguintes práticas ótimas poderiam facilitar-lhes essa tarefa. 

3.1.1.  Os Estados deveriam ater-se à terminologia utilizada e às circunstâncias particulares 

para determinar se surgirá um acordo (ou se já existe um acordo).  

3.1.2 Em caso de dúvida, o Estado deveria manter consultas com os possíveis copartícipes 

para confirmar se uma declaração ou instrumento constituirá ou não um acordo (e, 

idealmente, que tipo de acordo será). 

3.1.3 Um Estado deveria abster-se de referendar uma declaração ou um instrumento, caso 

seu ponto de vista com relação a sua condição de acordo seja diferente do ponto de 

vista do/dos possível(veis) copartícipe(s) até que consigam conciliar essas diferenças.  

Comentário: Como podem os Estados e outros determinar se um texto em particular irá constituir 

(ou se já constitui) um tratado, um compromisso político ou um contrato? Isso se faz em dois passos. Em 

primeiro lugar, deve haver um acordo discernível. Em segundo, deve haver algum método para distinguir 

no âmbito da categoria de acordos: quais são tratados, quais são compromissos políticos e quais são 

contratos?  

A Diretriz 3.1 oferece práticas ótimas para o primeiro passo: a identificação de acordos em geral. 

Em alguns casos, os participantes optam pela via fácil e admitem conjuntamente a existência de um 

acordo. No Caso das plantas de celulose, por exemplo, nem a Argentina nem o Uruguai negavam que 

seus presidentes tinham chegado a um acordo expresso por meio de um comunicado de imprensa, em 31 

de maio de 2005; a controvérsia era se o acordo era vinculante (ou seja, se era regido pelo Direito 

Internacional) ou não.113 Do mesmo modo, na arbitragem relativa à Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway, 

tanto a Bélgica como os Países Baixos reconheciam que haviam chegado a um acordo expresso em um 

memorando de entendimento, e que esse memorando não era um “instrumento vinculante”114 

No entanto, em muitos casos não haverá um “acordo para acordar”. Os Estados deveriam, então, 

seguir o exemplo da CIJ no Caso do Mar Egeu e examinar toda declaração proposta ou efetuada, levando 

em conta, sobretudo, seus termos reais e as circunstâncias particulares nas quais foi redigida.115 Essa 

análise proporciona um contexto útil para determinar as condições de qualquer acordo, ou seja, 

mutualidade e compromisso. No Caso do Mar Egeu, por exemplo, a Grécia e a Turquia impugnavam a 

existência de um acordo e o tipo específico de acordo. Para resolver o assunto, a Corte examinou as 

comunicações anteriores e a linguagem utilizada em um comunicado conjunto dos primeiros-ministros 

da Grécia e da Turquia, e chegou à conclusão de que o comunicado não constituía um “compromisso” 

                                                      
112 Em Barry Carter et al., International Law 86-87 (7th ed., 2018) se reimprime um trecho do contrato, inclusive 

o artigo 9. 

113  Ver Caso das plantas de celulose, supra, nota 28, par. 132-33.  

114  Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn") Railway between the Kingdom of Belgium 

and the Kingdom of the Netherlands (2005) 27 RIAA 35, par. 156. 

115  Caso da Plataforma Continental do Mar Egeu (Grécia Vs. Turquia), Sentença (1978), Relatório da CIJ 3, par. 

95 (grifo nosso).  
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de submeter a divergência dos Estados à Corte.116 A CIJ reafirmou esse enfoque em Catar Vs. Bahrein. 

Nesse caso, examinou uma série de “atas aprovadas”, firmadas pelos ministros das relações exteriores 

do Catar e do Bahrein, e concluiu que constituía um acordo: não era meramente uma ata de uma reunião, 

não se limitava a relatar as deliberações e a resumir os pontos convergentes e divergentes, mas enumerava 

os compromissos a respeito dos quais as Partes haviam manifestado seu consentimento.117 A CIJ 

continuou aplicando esse enfoque no caso relativo à Ilha de Kasikili/Sedudu, no qual, após analisar os 

diversos pontos de vista constantes das notas e cartas trocadas entre a África do Sul e Bechuanalândia, 

com respeito à localização de um límite territorial, determinou que mostravam a ausência de um acordo 

.118  

Por sua vez, o Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM) salientou que a linguagem de um 

texto compartilhado que, em outros casos, poderia ser considerada “condicional” pode impedir que a ele 

se atribua a condição de acordo.119 Os tribunais internacionais também se recusaram a confirmar a 

existência de um acordo quando uma parte não responde a uma oferta feita pela outra. Portanto, o TIDM 

se recusou a determinar que o Japão, com seu silêncio, havia manifestado seu acordo com respeito a uma 

metodologia para constituir garantias que a Rússia havia apresentado em determinadas reuniões 

conjuntas e havia registrado posteriormente em protocolos escritos entre ambos os Estados.120 De 

maneira análoga, um tribunal da Corte Permanente de Arbitragem se recusou a determinar que a Jordânia 

tivesse chegado a um acordo para submeter o caso a arbitragem quando não respondeu a duas cartas de 

um embaixador italiano, nas quais se afirmava que ambos os Estados haviam celebrado um acordo verbal 

para esse efeito.121 

Sem dúvida, pode haver casos em que o texto e as circunstâncias particulares sejam ambíguos 

quanto a se determinada declaração ou instrumento propostos constituirão um acordo. Nesses casos, esta 

Diretriz recomenda um enfoque direto: instar os Estados a que mantenham consultas e comuniquem um 

ao outro o que cada um entende quanto à existência de um acordo (ou se o ato resultará em um acordo). 

Essas conversações poderiam confirmar se há um acordo ou se não há, ou se não haverá. No entanto, às 

vezes essas conversações podem revelar uma divergência de opiniões, caso uma parte considere que a 

declaração ou o instrumento constitui um acordo e a outra o negue. Nesses casos, o melhor é que todos 

os envolvidos deem um passo atrás e se abstenham de toda atividade pertinente até que se estabeleçam 

mais conversações e seja possível aproximar os pontos de vista. Dessa forma, se reduzirá o risco de 

expectativas discordantes ou controvérsias entre os participantes (ou outros) que possam se intensificar, 

acionar mecanismos de solução de controvérsias por terceiros ou introduzir outras complicações nas 

relações internacionais.  

3.2 Identificação do tipo de acordo celebrado: A prática dos Estados, das organizações 

internacionais, das cortes e dos tribunais internacionais, e de outros sujeitos de Direito Internacional, 

sugere atualmente dois métodos diferentes para distinguir entre acordos vinculantes e não vinculantes. 

 

                                                      
116  Id., par. 107.  

117  Catar Vs. Bahrein, supra, nota 38, par. 24.  

118  Caso relativo à Ilha de Kasikili/Sedudu (Botsuana Vs. Namíbia), Sentença (1999), Relatório da CIJ 1045, par. 

63. 

119  Delimitação da fronteira marítima entre Bangladesh e Myanmar na Baía de Bengala (Bangladesh Vs. 

Myanmar) (Sentença de 14 de março de 2012), 2012, Relatório do TIDM 4, par. 92 (o Tribunal considera que 

os termos da ata aprovada, de 1974, confirmam que a ata reflete um entendimento condicional alcançado no 

curso das negociações, e não um acordo no sentido do artigo 15 da Convenção. A linguagem usada na ata 

respalda essa conclusão, em especial quando se leva em conta a condição enunciada expressamente na ata de 

que a delimitação do mar territorial faria parte de um tratado integral sobre limites marítimos). 

120  Ver "Hoshinmaru" (Japão Vs. Federação Russa) (Pronta liberação, Sentença) 2007 Relatório do TIDM 18 (6 

de agosto), par. 85 a 87. 

121  Salini Construttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. c. O Reino Hachemita da Jordânia, Caso CIADI No. 

ARB/02/13, Laudo (31 de janeiro de 2006), par. 98. 
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- Em primeiro lugar, alguns atores utilizam a “prova da intenção”, análise subjetiva para 

verificar se as intenções manifestas dos autores determinam se um acordo é vinculante ou 

não (e, caso seja vinculante, se é um tratado ou um contrato). 

- Em segundo lugar, outros atores usam uma “prova objetiva”, segundo a qual a matéria, a 

linguagem e o contexto determinam sua condição vinculante ou não vinculante, 

independentemente de todo indício das intenções de um ou mais de seus autores.  

Ambos os métodos costumam levar à mesma conclusão. Consideram (a) o texto; (b) as 

circunstâncias particulares; e (c) os atos subsequentes para identificar os diferentes tipos de acordos 

vinculantes e não vinculantes. Não obstante isso, resultados diferentes são possíveis, em especial quando 

o texto favorece objetivamente uma conclusão (por exemplo, um tratado), mas as provas externas 

sugerem outra coisa (por exemplo, as declarações simultâneas de um ou mais participantes no sentido 

de que não se pretendia celebrar um tratado). A prova objetiva priorizaria o texto e a linguagem 

utilizados, em contraste com a ênfase da prova da intenção, no que se refere àquilo que as partes 

pretendiam. Esses resultados diferentes podem, por sua vez, dar lugar a confusão ou conflitos, risco que 

se pode reduzir com determinadas práticas.  

3.2.1  Caso um Estado não tenha ainda decidido se usará a prova da intenção ou a prova objetiva 

para identificar seus acordos vinculantes e não vinculantes, deveria fazê-lo.  

3.2.2 Todo Estado deveria ser franco com outros Estados e interessados com respeito à prova que 

utilize. Do mesmo modo, deveria aplicá-la de maneira uniforme, em vez de aplicar uma ou 

outra, segundo o que lhe convenha em cada caso. A aplicação uniforme de uma prova 

ajudará a atender às expectativas de outros atores e possibilitará uma interação mais 

previsível entre eles.  

3.2.3 No entanto, um Estado não deveria supor que os demais Estados ou atores (entre eles as 

cortes e os tribunais internacionais) usarão a mesma prova para identificar os acordos 

vinculantes e não vinculantes. Ao contrário, deveria celebrar e aplicar seus acordos 

internacionais de maneira a reduzir ou, inclusive, eliminar os problemas que possam 

conduzir a que as duas provas levem a conclusões contraditórias. Os Estados podem 

conseguir isso compatibilizando as provas subjetiva e objetiva de maneira que se obtenha 

o mesmo resultado.  

Comentário: Nos casos em que exista um acordo, uma forma de determinar se é vinculante (ou 

não) consiste em perguntar qual era a intenção dos autores. A Comissão de Direito Internacional 

terminou por referendar essa metodologia, a fim de determinar que acordos atenderiam ao requisito de 

ser “regidos pelo Direito Internacional” para que sejam considerados tratados.122 Os delegados presentes 

na Conferência de Viena puseram-se de acordo.123 Hoje, numerosos Estados, especialistas e tribunais 

                                                      
122  ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1966, vol. II, 189, par. 6 ("A Comissão chegou à 

conclusão que, na medida em que seja pertinente, o elemento da intenção fica compreendido na frase `regido 

pelo Direito Internacional', e decidiu não mencioná-lo na definição"). Antes de chegar a essa conclusão, a 

Comissão de Direito Internacional oscilava entre enfoques subjetivos e objetivos. Brierly propôs uma análise 

objetiva dos acordos que estabelecem uma relação de conformidade com o Direito Internacional, ao passo que 

seu sucessor, Hersch Lauterpacht, definiu os tratados como acordos cuja finalidade é criar direitos e obrigações 

jurídicos. Comparar Brierly, Primeiro relatório, supra, nota 1, em 223, com Lauterpacht, Primeiro relatório, 

supra, nota 1, em 93. O terceiro relator da Comissão de Direito Internacional, Gerald Fitzmaurice, tentou 

combinar ambos os enfoques, definindo um tratado como um acordo regido pelo Direito Internacional, cuja 

finalidade é criar direitos e obrigações, e estabelecer relações. Anuário da Comissão de Direito Internacional, 

1959, vol. II, 96. Mais adiante, voltou a usar somente a fórmula "regido pelo Direito Internacional" para 

substituir uma prova subjetiva. Ver Fitzmaurice, Primeiro relatório, supra, nota 1, em 117.  

123  Conferência das Nações Unidas sobre o Direito dos Tratados, Atas resumidas do Primeiro Período de Sessões, 

documento ONU A/CONF.39/11, Add.1, 225, par. 13 ("Conferência de Viena, Segundo Período de Sessões") 
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internacionais consideram a intenção o critério essencial para determinar que acordos são tratados.124 Na 

Arbitragem sobre o Mar do Sul da China, por exemplo, o Tribunal ressaltou que, para que um 

instrumento constituísse um acordo vinculante, devia mostrar uma clara intenção de estabelecer direitos 

e obrigações entre as partes.125 Vários Estados membros da OEA adotaram esse enfoque.126 Dessa 

perspectiva, caso as partes tenham a intenção de que um acordo seja um tratado, será um tratado. Do 

mesmo modo, caso não tenham a intenção de que o acordo seja vinculante, será um compromisso político 

não vinculante.  

No entanto, a CIJ salientou que utilizaria um enfoque mais objetivo para determinar em que 

casos um acordo é um tratado (ou seja, que é regido pelo Direito Internacional). Em Catar Vs. Bahrein, 

a CIJ determinou que as partes haviam celebrado um acordo juridicamente vinculante (a ata aprovada), 

mediante o qual aceitavam a jurisdição da CIJ, apesar dos protestos do Ministro das Relações Exteriores 

do Bahrein de que essa não havia sido sua intenção.127 A Corte considerou a ata aprovada um tratado, 

com base nos “termos do instrumento em si e nas circunstâncias de sua celebração, não em uma intenção 

manifestada pelas partes a posteriori”.128 Alguns enfatizam que era possível que a Corte simplesmente 

estivesse ressaltando a intenção expressa na ata aprovada, diferentemente de declarações posteriores de 

                                                      
(A Comissão de Redação "considerou que a expressão `acordo ... regido pelo Direito Internacional' [...] já 

abrange o elemento da intenção de criar direitos e obrigações em Direito Internacional").  

124  Arbitragem sobre o Mar do Sul da China, supra, nota 37, par. 213; França Vs. Comissão, C-233/02 (CEJ, 23 

de março de 2004) (a intenção das partes deve, em princípio, ser o critério decisivo para efeitos de determinar 

se as Diretrizes são vinculantes); Suíça, Departamento Federal de Relações Exteriores, Practical Guide to 

International Treaties 4 (2015) em  

 https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/Praxisleitfaden-

Voelkerrechtliche-Vertraege_en.pdf (doravante denominado "Guia de Tratados da Suíça") (em que se 

estabelece que é essencial que as partes desejem atribuir caráter de juridicamente vinculante a seu acordo; e 

que, caso essa não seja sua intenção, então não será considerado tratado); ver também Aust, supra, nota 11, 

em 20 e 21 (são os Estados negociadores que decidem se celebrarão um tratado ou outro instrumento); 

Klabbers, supra, nota 3, em 68 (apesar da delicadeza do tema, praticamente há unanimidade entre os advogados 

internacionais em que, no mínimo, a intenção é um dos principais determinantes dos direitos e obrigações 

jurídicos internacionais ); Widdows, supra, nota 5, em 120 a 139. 

125  Arbitragem sobre o Mar do Sul da China, supra, nota 37, par. 213. 

126  Ver Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, par. 16 (cinco Estados membros - Brasil, Colômbia, Estados 

Unidos, México e Peru - invocaram especificamente a “intenção” como critério decisivo para identificar um 

tratado); a Resposta do Brasil, supra, nota 85 (recorre “à intenção das partes”); a Resposta da Colômbia, supra, 

nota 85 (busca a “manifestação, acordo/ajuste sobre a intenção dos Estados para se obrigar juridicamente”); 

Resposta do México, supra, nota 110 (“No que se refere aos instrumentos ‘não vinculantes’, são incorporados 

termos que enfatizam a intencionalidade dos participantes envolvidos”); Resposta do Peru, supra, nota 66 (em 

que se salientam as medidas para assegurar que o acordo constitua um registro “da vontade concordante dos 

sujeitos intervenientes”); Resposta dos Estados Unidos, supra, nota 72 (os Estados Unidos procuram 

“assegurar que o texto dos instrumentos escritos que assinam com outros Estados reflitam com exatidão as 

intenções dos Estados intervenientes, no que diz respeito à natureza jurídica do instrumento e ao direito que o 

rege”); ver também os Comentários do Chile 2020, supra nota 40 ("O aspecto decisivo é se os Estados 

pertinentes pretendiam que o instrumento fosse um acordo regido pelo Direito Internacional"). A resposta do 

Canadá foi mais ambígua, embora não mencione que um intercâmbio de notas que as partes considerem 

vinculante possa também constituir um tratado e que, ao mesmo tempo, nos compromissos políticos, sejam 

incluídos instrumentos que os participantes consideram não juridicamente vinculantes. Resposta do Canadá, 

supra, nota 40, em 4 (sem itálico no original).  

127  Catar Vs. Bahrein, supra, nota 38, par. 27. 

128  Id. (ambos os ministros firmaram um texto no qual se registravam compromissos aceitos por seus governos, 

alguns dos quais eram de aplicação imediata. Tendo firmado um texto desse tipo, o Ministro das Relações 

Exteriores não está em condições de dizer que tinha a intenção de assinar somente uma declaração que 

refletisse um entendimento político e não um acordo internacional); ver também Delimitação marítima e 

questões territoriais entre o Catar e o Bahrein (Catar Vs. Bahrein), Sentença, 15 de fevereiro de 1995, (1995), 

Relatório da CIJ 6. 

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/Praxisleitfaden-Voelkerrechtliche-Vertraege_en.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/Praxisleitfaden-Voelkerrechtliche-Vertraege_en.pdf
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intenção feitas em benefício próprio prevendo um litígio.129 Para outros, no entanto, o enfoque da Corte 

mostra que os critérios objetivos (por exemplo, a linguagem, os tipos de cláusula e, inclusive, talvez a 

matéria) podem determinar se o instrumento é um tratado ou não.130 Em casos mais recentes da Corte 

(por exemplo, o Caso das plantas de celulose e o da Delimitação marítima no Oceano Índico) se 

assegurou esse enfoque objetivo.131 Por exemplo, em seu parecer no Caso da Delimitação Marítima no 

Oceano Índico, a Corte concluiu que “[a] inclusão de uma disposição relativa à entrada em vigor do 

Memorando é indicativa do caráter vinculante do instrumento”, sem mencionar a intenção das partes.132  

No entanto, a prova objetiva não é meramente uma fórmula da CIJ. Na Arbitragem sobre Chagos, 

o Tribunal destacou a necessidade de uma “determinação objetiva” para distinguir entre acordos 

vinculantes e não vinculantes.133 Entretanto, vários Estados membros da OEA ressaltaram a estrutura e 

a linguagem utilizadas em um texto como fatores determinantes de sua condição jurídica (ou da ausência 

dessa condição).134  

Estas Diretrizes não têm por finalidade declarar que um desses métodos é superior ao outro, e 

menos ainda determinar qual deles reflete o Direito Internacional com maior exatidão. Ao contrário, 

oferecem assessoramento aos Estados e a outros sobre a forma de criar e distinguir acordos internacionais 

vinculantes e não vinculantes em um mundo onde poderiam ser utilizados diferentes métodos para fazê-

lo. Com essa finalidade, esta Diretriz mostra que, em muitos sentidos, o método objetivo e o método da 

intenção coincidem parcialmente nos elementos probatórios que usam:  

a) o texto;  

b) as circunstâncias particulares;  

c) a prática subsequente.  

Por exemplo, os que aderem à prova da intenção consideram, em geral, que a estrutura e a 

terminologia do texto acordado são a melhor manifestação das intenções dos autores.135 Essa mesma 

estrutura e linguagem constituem a essência da prova objetiva.  

                                                      
129  Aust, supra, nota 11, em 51 e 52; Accord Widdows, supra, nota 5, em 94 (ao determinar a condição de um 

acordo, os pontos de vista expressados por uma parte no momento da celebração do instrumento terão certa 

utilidade, desde que as demais considerações sejam iguais, mas as declarações efetuadas posteriormente por 

uma das partes devem ser descartadas, porque buscam o benefício próprio). 

130  Ver Chinkin, supra, nota 53, em 236 e 237; Klabbers, supra, nota 3, em 212 a 216  

131  Ver, por exemplo, Caso das plantas de celulose, supra, nota 28, par. 128; Somália Vs. Quênia, supra, nota 9, 

par. 42.  

132  Somália Vs. Quênia, supra, nota 9, par. 42. 

133  Arbitragem sobre a área marinha protegida de Chagos (Mauricio Vs. Reino Unido), Corte Permanente de 

Arbitragem, Caso 2011-03 (18 de março de 2015) em 168, par. 426 (embora o Tribunal não veja inconveniente 

em aceitar que os Estados têm liberdade, em suas relações internacionais, para celebrar acordos, inclusive 

muito detalhados, que procurem ter efeito unicamente político, a intenção de que um acordo seja vinculante 

ou não vinculante de pleno direito deve ser claramente expressa; do contrário, é tema de determinação 

objetiva [em itálico no original]).  

134  Ver, por exemplo, Resposta da Jamaica, supra, nota 71 ("A linguagem utilizada em um acordo caracteriza o 

tipo de acordo"). A República Dominicana concordou com a ideia de que a existência de uma cláusula de 

entrada em vigor é um fator determinante da condição de tratado. Resposta da República Dominicana, supra, 

nota 46. 

135  Ver, por exemplo, Resposta do Brasil, supra, nota 85 ("a linguagem utilizada em um instrumento é essencial"); 

Resposta da Colômbia, supra, nota 85 ("os tratados, por se tratar de instrumentos juridicamente vinculantes, 

costumam usar uma linguagem específica, mediante a qual as Partes se obrigam"); Resposta do México, supra, 

nota 110 (em que se destacam conjugações verbais e termos que se utilizam para distinguir tratados de acordos 

não vinculantes); Resposta do Peru, supra, nota 66 (em que se recomenda o uso de uma linguagem desiderativa 

para os acordos não vinculantes, e se especificam a estrutura e as fórmulas utilizadas para distinguir um tratado 

de um compromisso político); Resposta dos Estados Unidos, supra, nota 72.  
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Não obstante isso, há casos em que esses dois enfoques podem dar lugar a resultados divergentes; 

ou seja, quando as manifestações externas de consentimento diferem das expressas na redação do 

documento. Na Arbitragem sobre o Mar do Sul da China, por exemplo, o  acordo continha expressões 

como “se comprometem” e “acordam”, que em outros contextos são consideradas indícios objetivos de 

um tratado.136 No entanto, o Tribunal fez caso omisso dessa linguagem, em vista do contexto em que foi 

usada e a qualificação de “documento político” dada ao instrumento pelas partes,137 e se empenhou em 

elucidar as intenções das partes. O enfoque objetivo do Caso Catar Vs. Bahrein ou do Caso das plantas 

de celulose poderia ter levado a um resultado diferente, ou seja, a considerar que a linguagem utilizada 

no acordo em si é suficientemente determinativa para que não seja necessário consultar os travaux 

préparatoires ou outras declarações de intenções efetuadas pelos Estados.138 

Por conseguinte, para alguns Estados membros, a estrutura e a terminologia são determinativas 

da condição de tratado, ao passo que para outros a presença de verbos, vocábulos ou cláusulas específicos 

não deveria substituir a busca das intenções das partes. Isso cria o risco de que diferentes participantes 

categorizem seu acordo de maneira distinta (ou que terceiros, como os tribunais internacionais, o façam). 

Esses desacordos podem causar consequências importantes no âmbito do Direito Internacional e do 

direito interno. Por exemplo, o fato de que um acordo seja vinculante ou não o seja, em conformidade 

com o Direito Internacional, determina se contramedidas podem ser tomadas em caso de infração.139 

Também é possível que o direito interno exija que determinados acordos tenham a forma de um tratado, 

o que cria dificuldades quando outros participantes não os definem como tratados.140 Ao contrário, alguns 

Estados necessitam que um acordo não seja vinculante porque não conseguem (ou não podem conseguir) 

as aprovações internas que seriam necessárias caso o acordo fosse um tratado. 

Os Estados poderiam tomar várias medidas para reduzir essas dificuldades. Para começar, nesta 

Diretriz se propõe que os Estados membros adotem deliberadamente uma prova ou a outra, e que o façam 

de maneira transparente e coerente. A aplicação uniforme de uma prova ajudará a resolver as expectativas 

de outros atores e possibilitará uma interação mais previsível entre eles. Caso um Estado saiba que outro 

usa a mesma prova para identificar os acordos vinculantes e não vinculantes, terá maior certeza de que 

suas expectativas com respeito à condição de tratado (ou compromisso político ou contrato) serão 

atendidas.141 Do mesmo modo, caso um Estado saiba por antecipação que outro Estado usa uma prova 

diferente para identificar os acordos vinculantes e não vinculantes, saberá que terá de tomar medidas 

específicas ou usar um texto em particular para que possa produzir o tipo de acordo que deseja.  

Por conseguinte, é aconselhável que os Estados, qualquer que seja sua opinião sobre o método 

apropriado para identificar acordos internacionais, levem em conta a possibilidade de que outros 

(inclusive os tribunais internacionais) tenham um ponto de vista diferente. Sempre que seja possível, os 

Estados e as instituições do Estado deveriam tomar medidas para reduzir o risco de que surjam pontos 

de vista divergentes sobre o tipo de acordo alcançado. O melhor é que o façam expressamente no texto 

do acordo ou em comunicações relativas a sua celebração.  

                                                      
136  Arbitragem sobre o Mar do Sul da China, supra, nota 37, par. 216. 

137  Id., par. 217 e 218. O Tribunal procedeu a uma análise similar de várias declarações bilaterais conjuntas, e 

determinou que não eram vinculantes, embora delas constassem termos como "acordam". Id., par. 231 e 242. 

138  Ver Catar Vs. Bahrein, supra, nota 38, par. 27 (o Tribunal não considera necessário determinar qual poderia 

ter sido a intenção do Ministro das Relações Exteriores do Bahrein, nem tampouco a do Ministro das Relações 

Exteriores do Catar).  

139  Ver Comissão de Direito Internacional, Projeto de artigos sobre a responsabilidade do Estado por fatos 

internacionalmente ilícitos, em Relatório sobre o trabalho realizado em seu Quinquagésimo Primeiro Período 

de Sessões (3 de maio a 23 de julho de 1999), documento ONU A/56/10 55 [3],  artigo  22 [doravante 

denominado "Projeto de artigos sobre a responsabilidade do Estado"]. 

140  Ver supra, nota 40 (em que se aborda a desavença entre os Estados Unidos e seus aliados sobre o caráter 

vinculante de certos memorandos de entendimento).  

141  A certeza quanto a ser possível ou não recorrer à solução de controvérsias por terceiros pode não seja total, já 

que, teoricamente, um tribunal poderia desconsiderar o enfoque utilizado por ambos os Estados para a 

identificação e aplicar, ao contrário, um enfoque próprio. 
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3.3 Especificação do tipo de acordo celebrado. A fim de evitar pontos de vista incompatíveis 

sobre a natureza vinculante de um acordo ou sobre o direito que o rege, os participantes devem fazer 

todo o possível para especificar expressamente o tipo de acordo alcançado, seja no texto do acordo, 

seja em comunicações relativas a sua celebração. No que se refere ao texto, os Estados poderiam usar 

os exemplos das disposições apresentadas no Quadro 1 para especificar a condição de um acordo. No 

entanto, em virtude da diversidade de acordos internacionais, os Estados também poderiam adaptar 

outras fórmulas correntes.  
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Quadro 1. Especificação do tipo de acordo celebrado  

Tipo de acordo  Exemplo de texto 

Tratado Em virtude deste acordo, serão estabelecidas relações entre as 

partes, que serão regidas pelo Direito Internacional. Este acordo se 

propõe a proporcionar direitos e obrigações, em conformidade com 

suas condições. 

 

Compromisso político 

Este [título] não é vinculante, em conformidade com o Direito 

Internacional, e não cria direitos ou obrigações juridicamente 

vinculantes para seus Participantes. 

Este [título] é um compromisso político cujas disposições não o 

habilitam para registro, em conformidade com o artigo 102 da Carta 

das Nações Unidas. 

Contrato Este acordo será regido pelo direito de [indicar o Estado] [e/ou 

uma fonte de direito não estatal].  

 

Comentário: Uma das maneiras de reduzir o risco de disputas com respeito ao tipo de acordo 

celebrado pode ser controlada pelos participantes, os quais podem especificar uma interpretação que 

compartilhem com respeito à natureza jurídica do acordo. No curso das negociações, os Estados podem 

– e provavelmente devessem – especificar a existência de alguma dúvida entre os participantes sobre o 

tipo de acordo que pretendem celebrar. O registro de que as próprias partes entenderam que estavam 

celebrando um tratado por exemplo, pode reduzir o risco de que a natureza jurídica do documento 

acordado possa ser objeto de disputa posterior.  

Os Estados e as instituições estatais podem, ademais, utilizar no próprio acordo um texto que 

especifique sua natureza jurídica. Até esta data isso raramente foi feito, mas a Diretriz 3.2 oferece uma 

fórmula modelo que poderia ser usada em casos futuros. Trata-se de uma variante de uma definição 

anterior do termo “tratado”, enunciada por Gerald Fitzmaurice, que tentou mesclar enfoques intencionais 

e objetivos.142 Por conseguinte, poderia ser utilizada tanto por partidários do critério baseado na intenção 

como por aqueles que adiram a critérios objetivos. Incluí a conjugação no futuro do modo imperativo 

para proporcionar uma prova objetiva adicional da natureza coercitiva do acordo, bem como uma frase 

condicionante (“em conformidade com suas condições”) para que o texto seja o ponto de referência para 

interpretar sobre que direitos e obrigações versa o tratado.  

É mais comum que os Estados e as instituições estatais utilizem um texto que especifique sua 

opinião comum de que um acordo não seja juridicamente vinculante. Em alguns casos, o próprio título 

pode constituir uma especificação suficiente, como na adequadamente intitulada Declaração autorizada, 

sem força jurídica obrigatória, de princípios para um consenso mundial a respeito da ordenação, da 

conservação e do desenvolvimento sustentável de bosques de todo tipo.143 Outra possibilidade consistiria 

em fazer com que a especificação conste de uma cláusula que recuse o rótulo de “tratado”. Em 2010, por 

exemplo, a República da Moldávia e o estado da Carolina do Norte, dos Estados Unidos, firmaram um 

“Memorando de princípios e procedimentos” sobre suas relações recíprocas, em cujo parágrafo A se 

esclareceu que “o presente Memorando não gera nenhuma obrigação que constitua um acordo 

juridicamente vinculante conforme o Direito Internacional”.144 Em outros casos, os participantes 

                                                      
142  Ver a nota 122 supra.  

143  31 ILM 882 (1992) (grifo nosso). 

144  Memorandum of Principles and Procedures between the Republic of Moldova and the State of North Carolina 

(USA) concerning their Desire to Strengthen their Good Relations (2010), reproduzido parcialmente em 

DUNCAN B. HOLLIS (ED). The Oxford Guide to Treaties 656 (D. Hollis, ed., 2012). 
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especificam o caráter político dos compromissos que assumem, descrevendo o documento que celebram 

como “politicamente vinculante” ou como um “compromisso político”.145  

Em um exemplo muito famoso, o dos Acordos de Helsinki, especificou-se a natureza do acordo 

como um compromisso político, “não elegível para registro”, em virtude do artigo 102 da Carta das 

Nações Unidas.146 Os Estados da região poderiam adotar essas práticas ao interpretar seus acordos como 

não vinculantes. Portanto, esta Diretriz oferece dois exemplos de cláusulas que podem ser usadas para 

estabelecer claramente que um acordo não é vinculante: a primeira negativamente e a segunda 

afirmativamente. Em nenhum dos dois modelos de cláusula se especifica o título do instrumento, 

reconhecendo-se que essas cláusulas poderiam ser utilizadas para documentos intitulados, por exemplo, 

“Memorando de Entendimento”, “Declaração” ou “Código de Conduta”. 

Finalmente, esta Diretriz dispõe uma cláusula de escolha de lei para especificar que um acordo 

coercitivo constitui um contrato, e inclui a possibilidade de tomar como referência a legislação nacional 

de determinado Estado ou fontes de direito não estatais, tais como os princípios do UNIDROIT ou a lex 

mercatoria (seja qual for sua definição). 

Mediante indicações expressas, compartilhadas e transparentes sobre a maneira pela qual os 

participantes interpretam o tipo de acordo que estejam celebrando, muito pode ser feito para reduzir a 

confusão e os conflitos que ocuparam recentemente a prática estatal. De todo modo, é importante 

reconhecer que os redatores de um acordo nem sempre podem ter um controle completo do acordo que 

celebram. Caso, por exemplo, os participantes careçam de competência para a elaboração de tratados, 

não podem criar um tratado, embora utilizem a cláusula incluída aqui como exemplo, ou assegurem, de 

outro modo, que seu acordo pode ser qualificado dessa maneira. Além disso, sejam quais forem as 

especificações que se empreguem, o Direito Internacional pode negar a qualificação de tratado a um 

acordo a que se chegue por coação ou que viole o jus cogens.147 Analogamente, mesmo quando Estados 

ou instituições estatais adotem um rótulo contratual para seu acordo, o direito que reja esse contrato dirá 

a última palavra quanto a se têm o poder de fazê-lo. Finalmente, embora alguns temas jamais deem lugar 

a litígios, subsistem perguntas sobre a necessidade de que alguns deles, de todo modo, sejam enunciados 

sob a forma de tratados.148   

3.4 Elementos indicativos do caráter vinculante ou não vinculante de um acordo. Nos 

casos em que os participantes de um acordo não especifiquem sua condição ou não cheguem a outro 

tipo de entendimento a esse respeito, os Estados deveriam usar certos elementos como os que se seguem 

(ou recorrer a eles), para indicar a existência de um tratado o de um compromisso político não 

vinculante:  

a) a linguagem utilizada na prática;  

b)  a inclusão de determinadas cláusulas finais;  

c)  as circunstâncias em torno da celebração do acordo; e 

                                                      
145  Ver, por exemplo, Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security (NATO-Russia) 36 ILM 

1006, par. 1 (1996) (em que se descreve a declaração como um compromisso político duradouro assumido no 

mais alto nível político); Documento da Conferência de Estocolmo sobre Medidas de Fortalecimento da 

Confiança e da Segurança e sobre Desarmamento na Europa, 26 ILM 190, ¶101 (1986) ("As medidas adotadas 

no presente documento são politicamente vinculantes...") (em espanhol, a fonte da citação pode ser consultada 

no link https://www.osce.org/es/fsc/41243?download=true). 

146  Ata final da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, 14 ILM 1293 (1975) (em espanhol a fonte 

da citação pode ser consultada no link https://www.osce.org/es/mc/39506?download=true). 

147  Ver, por exemplo, Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados,  artigo  52 (coação) e  artigo  53 (jus 

cogens).  

148  Roberto Ago, por exemplo, manteve a célebre teoria de que os compromissos sobre certos temas (por exemplo, 

limites territoriais) devem constituir tratados, sejam quais forem as intenções das partes. ANUÁRIO DA 

COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1962, vol. I, 52, par. 19. 
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d)  a prática subsequente dos participantes do acordo. 

No Quadro 2 são apresentadas a terminologia e as cláusulas que os Estados deveriam relacionar 

com maior frequência a tratados e as que costumam ser usadas em compromissos políticos. 

Comentário: Distinguir entre tratados, compromissos políticos e contratos implica um exame 

integral da linguagem utilizada, da presença ou ausência de determinadas cláusulas, das circunstâncias 

que cercam a celebração do acordo e da prática posterior dos participantes. Seja qual for o método 

utilizado, toda essa prova reveste importância para a identificação dos tratados.  

Linguagem. Na prática, os Estados e os pesquisadores encontraram determinadas fórmulas para 

definir um acordo como tratado. No idioma inglês, por exemplo, o uso do verbo “shall” sugere 

fortemente a conclusão de que o compromisso é vinculante. Vários Estados membros confirmaram esse 

uso junto com verbos tais como “must” (“dever”) e “agree” (“acordar”), e termos como “parte” para 

descrever os participantes no acordo.149  

Ao mesmo tempo, a prática dos Estados criou um conjunto de marcadores linguísticos que 

guardam relação com acordos não vinculantes. Em contraposição ao texto de compromissos, como os 

denotados pelo uso de “shall”, os compromissos políticos costumam conter o termo “should”, que é mais 

rogatório.150 Outras palavras e cláusulas costumam ser utilizadas para evidenciar uma intenção menos 

imperativa. Por exemplo, em lugar de “partes” no tratado, os compromissos políticos costumam referir-

se a “participantes”; em lugar de “artigos”, é mais provável que um compromisso político faça referência 

a parágrafos; em lugar de descrever “obrigações”, que são “coercitivas”, os textos dos compromissos 

políticos podem referir-se a “princípios” que sejam “voluntários”. A Diretriz 3.4 oferece, por 

conseguinte, no Quadro 2, uma lista não exaustiva do tipo de linguagem que costuma ser usado em 

tratados e compromissos políticos 

 

Quadro 2. Identificação de acordos vinculantes e não vinculantes  

Características do 

acordo  

Elemento indicativo de um tratado  Elemento indicativo de um 

compromisso político 

 

Títulos 

Tratado 

Convenção  

Acordo  

Pacto 

Protocolo 

Entendimento 

Declaração de intenção 

Ajuste 

Declaração 

Autores partes participantes 

 

 

Terminología 

 

artigos 

obrigações  

compromissos  

direitos  

compromissos  

expectativas 

princípios  

parágrafos 

pontos de entendimento  

  deveriam  

                                                      
149  Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, par. t 18. Fora da região, vários Estados dispõem de glossários dos 

quais consta, em forma de quadro, a terminologia típica dos tratados em oposição aos compromissos políticos. 

Ver, por exemplo, Guia de Tratados da Suíça, supra, nota 124, em Annex B; Alemanha, Richtlinien für die 

Behandlung völkerrechtlicher Verträge (RvV) (1o de julho de 2019) (em alemão, mas o anexo H inclui 

exemplos em inglês das cláusulas e da terminologia que distinguem os tratados dos compromissos políticos), 

em http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_05032014_50150555.htm. 

150  Existe a possibilidade de que um tratado contenha uma cláusula com termos rogatórios, o que limita os direitos 

ou obrigações jurídicos que impõe às partes. Não obstante isso, supondo que, no entanto, se tenha tido a 

intenção de que o acordo constituísse um tratado (ou que existam sinais suficientes de que o fosse), continuará 

sendo um tratado.  

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_05032014_50150555.htm
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Quadro 2. Identificação de acordos vinculantes e não vinculantes  

Características do 

acordo  

Elemento indicativo de um tratado  Elemento indicativo de um 

compromisso político 

 

 

Linguagem que denota 

um compromisso 

(verbos) 

 

deverão 

acordam 

devem  

se comprometem a 

Feito em [lugar] em [data] 

 

 

buscar 

incentivar 

ter a intenção de 

esperar 

levar a cabo 

tomar 

entender 

aceitar 

 

Linguagem que denota 

um compromisso 

(adjetivos) 

 

vinculante 

autêntico 

fidedigno 

político 

voluntário  

vigente 

de igual validade 

 

 

 

Cláusulas 

 

 

 

Consentimento em se obrigar  

Entrada em vigor  

Depositário 

Modificação 

Rescisão 

Solução obrigatória de controvérsias  

 

Entrada em vigor (ou início de aplicação) 

Diferenças 

Modificações 

 

É importante salientar, no entanto, que não existem “palavras mágicas” que garantam a um acordo 

a qualidade de tratado ou de compromisso político. Para começar, existe uma divisória entre os métodos 

intencionais e objetivos analisados na Diretriz 3.3, exposta acima. Os que são a favor da prova de 

intenção insistem em um enfoque integral, em que devem ser consideradas todas as manifestações da 

intenção das partes, em lugar de permitir que um único vocábulo ou frase determine o resultado. Porém, 

inclusive aqueles que se filiam a uma análise objetiva deveriam relutar em considerar um único verbo 

ou substantivo como determinante do resultado. Redatores experimentados podem transformar um texto 

que do contrário seria imperativo em uma expressão rogatória. É importante, por exemplo, que um verbo 

como “convenho” figure isolado, ou seja, precedido de um texto como “pretendo” ou “espero” (acordar). 

De maneira similar, embora o uso do verbo “deverá” em geral evidencie um tratado, isso pode nem 

sempre continuar dependendo do contexto em que se usa o verbo (por exemplo, “os Estados deverão 

trabalhar em busca de”). Portanto, a linguagem usada é um indicador importante da situação do acordo, 

mas os responsáveis por tomar decisões devem ser cuidadosos para não se basear em um só elemento 

probatório para chegar a uma conclusão. 

Cláusulas. Certas cláusulas costumam ser padrão em textos de tratados, razão pela qual sua 

presença pode ser indicativa de que um acordo reúne as condições que fazem dele um tratado. Os tratados 

costumam conter complicadas disposições sobre consentimento que os tornam obrigatórios, mediante 

opções como assinatura definitiva, assinatura simples seguida de ratificação, adesão, aceitação ou 

aprovação. Para os tratados celebrados sob a forma de intercâmbio de notas, a prática dos Estados 

elaborou uma fórmula comum que ambas as partes utilizam como sinal de que seu consentimento é 

legalmente obrigatório. Um exemplo paradigmático se encontra no Intercâmbio de Notas entre o Reino 

Unido e o Uruguai, em que o Reino Unido assim concluiu sua proposta: 

Caso o Governo do Uruguai aceite essa proposta, tenho a honra de propor que esta nota e sua 

resposta afirmativa constituam um acordo entre nossos dois Governos. 

E a nota de Uruguai destacava:  
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Em relação ao acima exposto, gostaria de comunicar a Vossa Excelência o consentimento do 

Governo da República Oriental do Uruguai quanto às disposições, tal como foram estabelecidas, razão 

pela qual a presente nota e a nota de Vossa Excelência constituirão um acordo entre nossos dois 

Governos, que entrará em vigor no dia de hoje.151 

Outras cláusulas “finais” são usadas regularmente em tratados, e esta Diretriz oferece uma lista 

ilustrativa daquelas cuja existência pode ser indicativa de um tratado. Os tratados costumam fazer 

preceder as assinaturas das partes de uma redação padrão (a saber: “Dado em [lugar], em [data]…”). O 

uso de uma cláusula de “entrada em vigor” é outro sinal notório de um tratado. No Caso Somália Vs. 

Quênia, a CIJ concluiu que “a inclusão de uma disposição referente à entrada em vigor do memorando 

de entendimento é indicativa do caráter vinculante do instrumento”.152 Os tratados também incluem de 

forma regular referências à autenticidade dos idiomas em que está escrito o acordo, cláusulas sobre a 

possibilidade de adesão ou requisitos de notificação para a terminação, denúncia ou retirada (por 

exemplo, exigindo uma notificação, por escrito, com seis ou doze meses de antecedência).  

Ao contrário, os compromissos políticos podem não ser assinados (seu texto pode, simplesmente, 

ser entregue à imprensa ou ser publicado de outro modo) e, quando são assinados, em geral neles se 

omite a referência mais formal à assinatura utilizada em referências a tratados. Em lugar de cláusulas 

sobre emendas ou rescisão, às vezes se usa o termo “modificações”. 

Nem todos os Estados utilizam idênticos marcadores linguísticos, títulos ou cláusulas para 

distinguir um tratado de um compromisso político. Por conseguinte, nenhuma  cláusula individual 

deveria garantir a natureza de um tratado, ou de um acordo (nem a natureza de um compromisso político). 

Na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, por exemplo, se reconhece o fato de que os tratados 

podem carecer de uma cláusula de retirada ou rescisão, prevendo-se normas sobre descumprimento 

nesses casos.153 Por esse motivo, é mais acertado considerar todas essas cláusulas como indicativas, em 

lugar de determinativas. Uma prova em contrário, constante do acordo ou fora dele, pode revelar a 

existência de um compromisso político, em lugar de um tratado (ou vice-versa). Por exemplo, a 

Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (atualmente OSCE) elaborou, em 1986, um 

“Documento sobre Medidas de Fortalecimento da Confiança e da Segurança na Europa”, em que se 

dispôs que o texto “entra[ria] em vigor em 1o de janeiro de 1987”, o que constitui a cláusula de entrada 

em vigor geralmente associada a um tratado. Não obstante isso, na mesma oração se esclareceu também 

que as “medidas adotadas n [esse] documento [eram] politicamente vinculantes”.154  

Circunstâncias circundantes. O trabalho destinado a identificar e distinguir os acordos vinculantes 

dos não vinculantes não se limita à consideração de seu texto. Tanto nas provas intencionais como nas 

objetivas são examinados elementos probatórios externos similares, a saber, as circunstâncias que cercam 

o caso e a conduta posterior dos participantes, para identificar acordos como tratados ou como 

compromissos políticos. Conforme se salientou, a busca da intenção é global, razão pela qual abrange 

tanto os travaux préparatoires que precedem o acordo como a conduta posterior de qualquer dos 

participantes que revista importância para identificar a natureza do acordo. No caso Bay of Bengal, por 

exemplo, o TIDM insistiu em que “as circunstâncias” em que as Atas Acordadas haviam sido aprovadas 

“não denota[vam] que, por seu intermédio, se tivesse tido o propósito de criar obrigações jurídicas”, em 

que um dos participantes, Myanmar, tivesse deixado claro, por antecipação, sua intenção de acordar 

                                                      
151 Aust, supra, nota 11, p. 425, 427; ver também HOLLIS, THE OXFORD GUIDE TO TREATIES, supra, nota 

7, p. 670-71; Hans Blix e Jirinia H. Emerson, The Treaty-Maker's Handbook 80 (1973). 

152 Somalia c. Kenia, supra, nota 9, par. 42. 

153 Ver Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados,  artigo  56.  

154 Documento da Conferência de Estocolmo sobre Medidas de Fortalecimento da Confiança e da Segurança, 

supra nota 145, par. 107. 
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exclusivamente um acordo geral; não um acordo separado como o que, segundo se alega, aparece nas 

Atas Acordadas.155  

Ao mesmo tempo, embora na análise objetiva se atribua prioridade ao texto, não se exclui a análise 

de provas externas, em especial quando o próprio texto seja ambíguo ou contraditório. Em Catar Vs. 

Bahrein, por exemplo, a análise mais objetiva conduzida pela CIJ foi condicionada expressamente à 

consideração das circunstâncias que cercam a celebração de um acordo.156 

Conduta subsequente. Tanto os métodos intencionais como os métodos objetivos podem invocar, 

além das circunstâncias circundantes, a conduta posterior das partes. Por exemplo, na busca das intenções 

das partes, o Tribunal que atuou no Caso sobre o Mar do Sul da China concluiu que um acordo não 

estava destinado a constituir um tratado, dada a repetida utilização, pela China, do termo “documento 

político” para descrevê-lo, uma vez celebrado.157 O fato de que um acordo não seja submetido aos 

procedimentos exigidos pelo direito interno para a celebração de tratados pode revelar também as 

intenções das partes de celebrar um compromisso político.158 No entanto, uma atitude desse gênero pode 

também ser examinada com um critério mais objetivo. Desse modo, a CIJ considerou a atitude 

subsequente das partes – por exemplo, a introdução de corretivos técnicos em um acordo – como 

indicativo de um compromisso vinculante.159  

O que pensar da hipótese em que um participante tenha registrado um acordo nas Nações Unidas, 

conforme o previsto no artigo 102 da Carta dessa organização? Conforme se salientou, o registro não é 

exigência no caso dos tratados. Em Catar Vs. Bahrein, a CIJ insistiu no argumento de que a omissão de 

registrar as Atas Acordadas não podia privar um acordo juridicamente vinculante dessa sua qualidade.160 

Por outro lado, no Caso Delimitação Marítima no Oceano Índico, a CIJ salientou que o Quênia havia 

tido a intenção de que o memorando de entendimento em questão fosse um tratado, tendo solicitado seu 

registro nas Nações Unidas, e que a Somália não se opôs a essa solicitação por quase cinco anos.161 Em 

outras palavras, o registro (ou a falta de registro), embora não seja um elemento determinante, pode, de 

todo modo, expressar em alguma medida o caráter vinculante ou não vinculante de um tratado.  

3.5 Elemento indicativo de um contrato: Nos casos em que os participantes do acordo não 

especifiquem sua condição ou não cheguem a outro tipo de entendimento a esse respeito, os Estados 

deveriam usar uma cláusula sobre o direito aplicável (ou recorrer a ela) para confirmar a existência de 

                                                      
155 Delimitação da fronteira marítima na Baía de Bengala, supra, nota 119, par. 93; Caso Acordo sobre o Caso 

da Plataforma Continental do Mar Egeu, supra, nota 115, par. 107. De maneira análoga, na Arbitragem sobre 

o sobre o Mar do Sul da China, o Tribunal insistiu na maneira pela qual a China, nos considerandos de sua 

conclusão, catalogou repetidamente o acordo em questão como um "documento político". Arbitragem sobre o 

Mar do Sul da China, supra, nota 37, par. 216. 

156 Catar Vs. Bahrein, supra, nota 38, par. 23. (Para determinar se um acordo desse gênero foi celebrado, "a Corte 

deve examinar, acima de tudo, seus termos reais e as circunstâncias específicas em que tenha sido aprovado".) 

157 Arbitragem sobre o Mar do Sul da China, supra, nota 37, par. 218. 

158 Delimitação da fronteira marítima da Baía de Bengala, supra, nota 119, par. 97 ("[o] fato de que as Partes não 

tenham submetido as Atas Acordadas, de 1974, ao procedimento exigido pelas respectivas constituições para 

os acordos internacionais vinculantes é mais um indício de que não se teve a intenção de que as Atas Acordadas 

fossem juridicamente vinculantes"). Por outro lado, a CIJ salientou que deixar de seguir procedimentos 

nacionais para a elaboração de tratados não priva dessa qualidade um acordo que, em tudo mais, parece ser um 

tratado. Somália Vs. Quênia, supra, nota 9, ps. 23-24, par. 48-50. 

159 Fronteiras terrestres e marítimas (Camarões Vs. Nigéria), supra, nota 9, par. 253 [em que se conclui que a 

Declaração de Maroua era juridicamente vinculante tal como havia sido publicada (sem que nenhuma condição 

indicasse a necessidade de uma ratificação posterior); em seguida, houve um intercâmbio de cartas em que 

correções técnicas foram introduzidas a seu conteúdo, e a linha divisória que continha foi notificada à 

Secretaria pertinente das Nações Unidas]. 

160 Catar Vs. Bahrein, supra, nota 38, par. 28-29. 

161 Somália Vs. Quênia, supra, nota 9, par. 19.  
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um contrato. Os Estados deveriam supor que um texto claramente vinculante entre Estados, que guarda 

silêncio com respeito a sua condição, é um tratado, em vez de um contrato.  

Comentário: Ao distinguir entre acordos, a possibilidade de que se esteja diante de um contrato 

só surge quando se responde afirmativamente a duas perguntas. Primeira, existe um acordo? Segunda, o 

acordo é vinculante? Quando existe um acordo vinculante, a pergunta que surge é se ele representa um 

tratado ou um contrato. A competência dos participantes pode ajudar nessa indagação, pois certos 

participantes podem não estar autorizados a celebrar tratados. Ver a Diretriz 2.1-2.2 e o Comentário que 

a acompanha, quanto à maneira de determinar que entidades podem ser dotadas de competência legal 

para celebrar tratados.  

Por outro lado, assim como na questão da identificação de tratados e compromissos políticos, a 

linguagem utilizada no acordo pode ser indicativa da natureza contratual desses instrumentos. Os 

contratos, por exemplo, podem ser intitulados como tais, ou então, como já se salientou, pode-se neles 

especificar um direito regente diferente do Direito Internacional (com o que se exclui a opção do 

tratado).162 No entanto, deve-se cuidar para não concluir que todo acordo em que se faça referência às 

leis ou ao sistema jurídico de um Estado seja um contrato. Os Estados podem, por exemplo, condicionar 

as obrigações que um tratado lhes imponha de modo que se limitem àquilo que o direito interno autorize 

(ou para privar de obrigatoriedade uma conduta que viole esse direito). Nesses casos, a referência ao 

direito interno contribui para limitar o alcance da obrigação regida pelo Direito Internacional, em lugar 

de redefinir que sistema de direito rege o acordo.  

O que acontece quando um texto é claramente vinculante, mas nele não se expressa se constitui 

um tratado ou um contrato? Quando os participantes são sujeitos de Direito Internacional, na maioria 

dos casos, se presume que os acordos vinculantes constituem tratados.163 Portanto, os Estados deveriam 

supor que os acordos vinculantes entre Estados constituem tratados, na falta de provas indicadoras de 

um contrato (por exemplo, uma cláusula sobre direito aplicável). No entanto, quando o participante é 

uma instituição do Estado, essa presunção pode não existir, e é necessária uma cuidadosa análise, não 

somente do texto acordado, mas também do contexto circundante e da conduta subsequente das partes. 

Existem, além disso, algumas sugestões acadêmicas de que não é forçoso que ambas as categorias de 

acordos vinculantes se excluam mutuamente, ou seja, que alguns acordos podem ter uma forma 

“híbrida”, em que certos termos são regidos pelo Direito Internacional e outros pelo direito nacional.164 

Não obstante isso, a prática dos Estados por ora não basta para respaldar a afirmação de que se esteja 

diante de uma nova modalidade de acordo.  

3.6 Indícios ambíguos ou incoerentes da condição de um acordo: Nos casos em que os 

elementos indicativos da condição de um acordo sejam ambíguos ou incoerentes, a condição do acordo 

deveria ser determinada com base em uma análise integral que procure conciliar as provas objetivas e 

as intenções comuns dos participantes. Os Estados deveriam tentar divulgar os resultados de sua análise 

integral entre as demais partes no acordo. Em alguns casos, os Estados poderiam considerar opções 

                                                      
162 Ver, por exemplo, supra, nota 112 (cláusula sobre o direito regente do Acordo NASA-AEB, que dispõe: "A 

legislação federal dos Estados Unidos regerá o presente acordo para todos os fins, inclusive, mas sem caráter 

limitativo, para determinar a validade do presente Acordo...").  

163 O Professor Jan Klabbers dedicou todo um livro a estabelecer essa presunção. Ver KLABBERS, supra, nota 

3. Outras fontes que favorecem essa tese constam de Anthony Aust, The Theory & Practice of Informal 

International Instruments, 35 INT'L & COMP. L. Q 787, 798 (1986); Widdows, supra, nota 5, p. 142; Hersch 

Lauterpacht, Second Report on the Law of Treaties, ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 

1954, vol. II, 125. Essas opiniões suplantaram pontos de vista anteriores segundo os quais a presunção deve 

ser a contrária (que não se está diante da elaboração de um contrato na falta de uma intenção manifesta de 

fazê-lo). Ver Schachter, supra, nota 49, 297; JES Fawcett, The Legal Character of International Agreements, 

30 BRIT. YBK INT’L L. 381, 400 (1953). 

164 Ver Paul Reuter, Third report on the question of treaties concluded between States and international 

organizations or between two or more international organizations, ANUÁRIO DA COMISSÃO DE DIREITO 

INTERNACIONAL, 1974, vol. II(1), 139. 
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mais formais para a solução de controvérsias, a fim de esclarecer ou resolver o caráter vinculante ou 

não vinculante de seus acordos.  

Comentário: Em alguns casos a prova referente ao tipo de acordo celebrado pode ser ambígua. 

Considere-se, por exemplo, o título “Memorando de Entendimento”. Para certos Estados essa 

denominação indica um compromisso político, em lugar de um tratado, mas outros Estados não 

consideraram que ela exclua a condição de tratado. Ambiguidade semelhante cerca a forma verbal “will” 

em inglês. Em alguns Estados – em especial os vinculados à Commonwealth britânica – o termo “will” 

é considerado facultativo, em lugar de obigatório, motivo por que o usam regularmente em relação a 

textos de acordos não vinculantes. Para outros Estados, ao contrário, “will” é sinônimo de “shall” e pode 

ser interpretado como expressão de um compromisso obrigatório. Portanto, os Estados e as instituições 

estatais deveriam adotar uma atitude prudente quando suponham que a presença desse termo é um 

indicador da existência de um acordo.  

Alguns acordos contêm uma combinação de disposições vinculantes e manifestamente não 

vinculantes. Nesses casos, o acordo deveria ser tratado como vinculante porque, por definição, nenhuma 

parte em um compromisso político pode ser considerada vinculante.165 A prática dos Estados parece 

excluir essa possibilidade. Considere-se, por exemplo, o Acordo de Paris sobre a mudança do clima, 

tratado em que, famosamente, se usa o verbo “should” para definir a obrigação central das partes em 

matéria de objetivos de redução de emissões e, ao mesmo tempo, se usa “shall” em outras disposições 

sobre reuniões e relatórios futuros.166 Em outras palavras, os tratados podem conter disposições às quais 

as partes não tenham a intenção de conferir caráter coercitivo, juntamente com aquelas que, sim, tenham 

esse caráter. Como é natural, essa possibilidade dificulta qualquer aplicação da prova da intenção, pois 

exige avaliar, disposição por disposição, as intenções das partes. 

Em outros casos, a prova pode não ser ambígua, mas contraditória. Na medida do possível, os 

Estados devem evitar cair em contradições. No entanto, na hipótese de que esses casos se apresentem, 

os participantes (ou um terceiro) terão de avaliar cuidadosamente toda a evidência, quer se encontre ela 

no texto, nas circunstâncias do caso ou na conduta subsequente. Nesses casos, conviria, caso seja 

possível, determinar se os resultados de um enfoque intencional e objetivo levam à mesma conclusão. 

Caso não seja assim, os participantes podem promover mecanismos de solução de controvérsias, 

inclusive aqueles voltados para: (a) deixar clara a natureza do acordo ou chegar, por outra via, a um 

entendimento a respeito; (b) rescindir o acordo; ou (c)  substituí-lo por um acordo delineado mais 

claramente.  

4. Procedimentos para a celebração de acordos vinculantes e não vinculantes  

4.1 Diferentes procedimentos internos para os tratados. Todo Estado deveria ser livre para 

estabelecer e manter um ou vários procedimentos internos para autorizar a negociação e a celebração 

de tratados pelo Estado ou suas instituições. Esses procedimentos poderiam se basear na constituição 

do Estado, em suas leis ou em sua prática. Diferentes Estados poderiam seguir procedimentos internos 

diferentes para o mesmo tratado.  

Comentário: Para a elaboração de tratados, os Estados dispõem de procedimentos internos 

amplos – e com frequência diferentes –, que derivam das tradições jurídicas, históricas, políticas e 

culturais próprias de cada um deles. Apesar das diferenças, esses procedimentos atendem a funções 

similares. Em primeiro lugar, e como questão primordial, podem confirmar o fato de que o acordo 

proposto constituirá, para o Estado, um tratado (na acepção de Direito Internacional desse termo, usado 

                                                      
165 Ver por exemplo, Guia de Tratados da Suíça, supra nota 124, em 6 (um texto não vinculante deve ser redigido 

de maneira que nenhum de seus termos expresse um compromisso jurídico). 

166 Comparar a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, Aprovação do Acordo de 

Paris, FCCC/CP/2015/L.9, 12 de dezembro de 2015,  artigo  4.4, junto com os artigos 4.9 e 4.12. A condição 

de tratado que se teve a intenção de conferir a esse acordo é também evidenciada pela presença de cláusulas 

sobre consentimento, entrada em vigor e denúncia/rescisão. 
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na definição constante da Diretriz 1.2, supra). Em segundo lugar, verificam se o tratado é compatível 

com a ordem jurídica interna do Estado, garantindo, por exemplo, que seus termos não infrinjam 

nenhuma proibição nem nenhuma prescrição constitucional ou legal, ou que a instituição em questão 

seja dotada da competência exigida e da autoridade para intervir na preparação de um tratado. Em 

terceiro, asseguram uma adequada coordenação com respeito ao conteúdo ou à aplicação do tratado, 

tanto no âmbito do Poder Executivo como no dos demais poderes de governo do Estado.167  

Os procedimentos internos que os Estados utilizam para autorizar a elaboração de tratados 

decorrem de diversas fontes. Alguns são dispostos pela Constituição de um Estado.168 Outros podem 

resultar de uma lei nacional.169 Em alguns casos os procedimentos carecem de base legal formal, e 

dependem de uma prática ou de uma política nacional. No Canadá, por exemplo, embora o Primeiro-

Ministro detenha o poder de celebrar unilateralmente um tratado sobre qualquer tema, existe a prática de 

não consentir em tratados que exijam a aplicação de disposições legais, até que essas normas sejam 

promulgadas, seja em âmbito federal ou provincial.170 Por conseguinte, é possível que os Estados tenham 

diferentes níveis de compromisso jurídico com sua função de elaboração de tratados: o procedimento de 

alguns Estados será irrevogável; outros Estados podem apresentar maior flexibilidade, que lhes permita 

admitir variantes caso as circunstâncias o justifiquem.  

Quanto ao conteúdo dessas condições referentes aos procedimentos nacionais de elaboração de 

tratados, existe certa uniformidade com respeito ao estabelecimento do poder de negociar um tratado. A 

maioria dos procedimentos de elaboração de tratados atribui o poder de negociar e celebrar tratados a 

uma autoridade do Poder Executivo do Estado (por exemplo, o Monarca); ao Chefe de Governo (por 

exemplo, o Primeiro-Ministro) ou a ambos (por exemplo, o Presidente). Com frequência, o poder é objeto 

de uma delegação adicional, do Chefe de Estado ao Chefe de Governo e do Chefe de Governo ao Ministro 

das Relações Exteriores. Também existe uniformidade quanto ao compromisso dos Estados de conferir 

ao Poder Legislativo o poder de autorizar o consentimento do Estado a alguns tratados, pelo menos. 

  

Existe, no entanto, ampla diversidade quanto à amplitude e à profundidade da função legislativa 

exigida.171 Em alguns Estados, como a República Dominicana, todos os tratados exigem aprovação 

                                                      
167  Ver, por exemplo, a Resposta da Colômbia, supra, nota 85 ("dependendo da matéria do instrumento jurídico 

a negociar, os ministérios ou entidades do poder público que tenham os conhecimentos técnicos sobre o que 

se está acordando no corpo desse instrumento" participam de sua autorização). 

168  Ver, por exemplo, Resposta da Argentina, supra, nota 72 (em que se cita o artigo 99(11) da Constituição, 

referente ao poder do Presidente de celebrar tratados, e o artigo 75(22), referente ao poder do corpo legislativo 

de "aprovar ou rejeitar tratados celebrados com as demais nações e organizações internacionais ..."); Resposta 

da Colômbia, supra, nota 85 ("os tratados exigem a aprovação do Congresso da República e a declaração de 

exequibilidade da Corte Constitucional, em cumprimento às disposições dos artigos 156 e 241 da Constituição 

Política, respectivamente"); Resposta da República Dominicana, supra, nota 46 (em que se cita o  artigo  184 

da Constituição, que incumbe a Corte Constitucional do exame de todos os tratados, e o  artigo  93, que confia 

ao Congresso Nacional a aprovação de todos os tratados); Resposta do Equador, supra, nota 46 (em que se 

citam os artigos 416 a 422 e 438 da Constituição, que regulamentam a elaboração de tratados); Resposta do 

México, supra, nota 110 (em que se cita o  artigo  133 da Constituição Mexicana em relação a tratados 

celebrados pelo Presidente com aprovação do Senado); Resposta dos Estados Unidos, supra, nota 72 (em que 

se cita a cl. 2 do inciso 2 do  artigo  II da Constituição desse país); Comentários Chile 2020, supra nota 40 

(citando os artigos 54.1, 93.1 e 93,3 da Constituição do Chile). 

169  Resposta do Brasil, supra, nota 85 (delegação ao Ministério das Relações Exteriores, mediante o artigo 62.III 

da Lei Federal N.°. 13.502/2017, do poder de elaboração de tratados). 

170  Ver Reposta do Canadá, supra, nota 40, em 6: Maurice Copithorne, National Treaty Law & Practice: Canada, 

em DUNCAN B. HOLLIS ET AL (EDS.) NATIONAL TREATY LAW & PRACTICE 95-96 (2005). 

171  O nível de aprovação legislativa pode variar. Em alguns Estados a aprovação de um tratado está a cargo do 

plenário do Poder Legislativo. Em outros, ambas as câmaras legislativas participam do processo de aprovação, 

mas uma delas detém maiores poderes do que a outra. Uma terceira possibilidade é que somente uma das duas 

câmaras legislativas dê sua aprovação. Por último, alguns Estados pertencentes à Commonwealth não 
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legislativa.172 Em outros Estados, como o Equador, só exigem aprovação legislativa os tratados que se 

referem a determinados temas ou ao desempenho de certas funções.173 Vários Estados têm diferentes 

conjuntos de procedimentos internos para diferentes categorias de tratados. Desse modo, embora muitos 

dos tratados da Colômbia devam receber aprovação legislativa, o direito e a prática desse país 

reconhecem também "acordos executivos" e “acordos de procedimento simplificados”. Os primeiros 

estão compreendidos na esfera de competência exclusiva do Presidente da Colômbia, que tem o poder 

de dirigir as relações internacionais, conforme o disposto no artigo 189.2 da Constituição colombiana, 

ao passo que os segundos são celebrados ao amparo de um tratado prévio (que tenha obtido a 

aquiescência da legislatura nacional e sido examinado pela Corte Constitucional).174 Qualquer acordo 

executivo ou de procedimento simplificado que não se ajuste a esses parâmetros seria anticonstitucional.  

Em países como os Estados Unidos, o direito e a prática se juntaram para criar não menos de 

quatro diferentes procedimentos para determinar em que casos o Poder Executivo pode consentir em um 

tratado: (1) seguindo a recomendação e contando com a concordância de dois terços dos membros do 

Senado dos Estados Unidos; (2) observando o disposto em uma lei federal (sancionada por maioria 

simples por ambas as câmaras do Congresso); (3) exercendo os poderes “exclusivos” de que dispõe o 

Poder Executivo; e (4) sendo autorizado por um tratado anterior que tenha recebido a recomendação e 

obtido o consentimento do Senado.175 Além da participação legislativa, vários Estados membros 

estabeleceram o requisito de revisão judicial, em virtude do qual a Corte Constitucional verifica a 

constitucionalidade de um projeto de tratado. Desse modo, na Colômbia, na República Dominicana e no 

Equador, todos os tratados devem ser examinados pela Corte Constitucional antes que sua tramitação 

possa percorrer outros procedimentos internos176. 

                                                      
conferem ao Poder Legislativo papel algum na aprovação de um tratado, mas, além disso, desconhecem toda 

implementação interna sem autorização legislativa, a qual é concedida mediante procedimentos parlamentares 

ordinários. Ver Hollis, A Comparative Approach, supra, nota 10, em 32-35 (em que se examina o direito dos 

tratados e a prática de dezenove Estados representativos). 

172  Resposta da República Dominicana, supra, nota 46 (conforme o disposto no  artigo  93 da Constituição de 

2015, o Congresso Nacional tem o poder de "aprovar ou desaprovar os tratados e convenções que o Poder 

Executivo assine"). 

173  Resposta do Equador, supra, nota 46 (a Assembleia Nacional é incumbida de conceder aprovação prévia à 

ratificação de tratados que envolvam questões de delimitação territorial ou de fronteiras, alianças políticas ou 

militares, compromissos de sancionar, emendar ou revogar uma lei, direitos e garantias previstos na 

Constituição, as políticas econômicas do Estado, acordos de integração e comércio, delegação de atribuições 

a um organismo internacional ou supranacional, um compromisso que afete o patrimônio natural do país e, 

especialmente, sua diversidade biológica e seus ativos hídricos e genéticos). 

174  Resposta da Colômbia, supra, nota 85 (em que se salienta que, em se tratando de acordos em que se desenvolva 

um acordo anterior, esse acordo anterior deve ser compatível com todos os requisitos constitucionais, e o 

acordo de implementação em si deve ser coerente com os requisitos do tratado-quadro que lhe sirva de base, 

sem excedê-los; ver também Comentários da Colômbia 2020, supra, nota 71. 

175  Por conseguinte, em âmbito nacional, os Estados Unidos utilizam uma terminologia diferente para se referir a 

tratados (na acepção de Direito Internacional), que se atêm a esses diferentes procedimentos. Na legislação 

estadunidense, o termo "tratados" se refere somente aos acordos sujeitos a assessoramento e consentimento 

senatorial; os "acordos congressionais-executivos " são acordos aprovados por uma lei federal, e os "acordos 

executivos" são acordos elaborados com sujeição ao poder executivo do Presidente. Outros Estados utilizam 

seus próprios léxicos para distinguir seus tratados, em função dos diferentes procedimentos empregados. Ver 

a nota 47 e o texto que a acompanha.  

176  Ver, por exemplo, a Resposta da República Dominicana, supra, nota 46 (conforme o artigo 55 da Lei Orgânica 

No. 137-11, o Presidente deve apresentar tratados internacionais assinados à Corte Constitucional para que se 

pronuncie sobre sua constitucionalidade); Resposta do Equador, supra, nota 46 (em que se cita o  artigo  110.1 

de sua Lei Orgânica sobre Garantias Jurisdicionais e Controle Constitucional: "Os tratados internacionais que 

exijam aprovação legislativa terão um controle automático de constitucionalidade antes de sua ratificação, 

anteriormente ao início do respectivo processo de aprovação legislativa"). 



- 60 - 

 

 

 

 

Os Estados podem também impor requisitos de notificação para tratados que o Poder Executivo 

possa celebrar sem participação legislativa (ou judicial). Esse procedimento permite ao Poder Legislativo 

saber que tratados o Estado vem celebrando, independentemente de seus próprios processos de 

aprovação. Alguns Estados, como os Estados Unidos, também criaram procedimentos de coordenação 

do processo de elaboração de tratados dentro do Poder Executivo, inclusive por organismos 

governamentais. O processo da “Circular 175” (C-175) implementa uma disposição do direito 

estadunidense restringindo o poder dos organismos do Governo dos Estados Unidos de assinar ou de 

outro modo celebrar tratados (no sentido do Direito Internacional utilizado nessas diretrizes), sem prévia 

consulta ao Secretário de Estado dos Estados Unidos.177 Em 2013, o Ministro das Relações Exteriores 

do Peru emitiu duas disposições que “estabeleciam diretrizes de orientação na gestão dos tratados, 

compreendendo a negociação, a assinatura, o aperfeiçoamento (aprovação ou ratificação internas), os 

procedimentos relativos à eventual formulação de declarações, reservas e objeções a reservas, e seu 

registro”.178 

A amplitude e a diversidade dos procedimentos internos de elaboração de tratados aconselham 

que se prescinda de todo trabalho de compatibilização. Pelo contrário, a Diretriz 4.1 adota uma prática 

ótima de “liberdade”, aceitando e respaldando o poder de cada Estado de decidir por si mesmo, com 

autonomia, a maneira de autorizar a elaboração de tratados. Os Estados podem registrar seus 

procedimentos de elaboração de tratados em disposições constitucionais ou outras normas jurídicas, ou 

então elaborá-los mediante processos mais informais e práticos. Um Estado pode, além disso, adotar um 

processo único para todos os seus tratados, conforme o Direito Internacional, ou optar por criar diferentes 

procedimentos de aprovação para diferentes tipos de tratado.  

Os Estados devem, do mesmo modo, levar em conta que a(s) opção(ões) que escolham para que 

determinado tratado siga determinado trâmite, tal como a aprovação legislativa, pode não ser seguida(s) 

por seus copartícipes no tratado. Em outras palavras, os Estados não deveriam supor que, simplesmente 

porque seus próprios procedimentos nacionais exigem que determinado tratado receba aprovação 

legislativa (ou, ao contrário, que não se exija uma aprovação desse tipo), seus potenciais copartícipes no 

tratado devam adotar um enfoque similar.  

4.2 Estabelecimento de procedimentos internos para os compromissos políticos. Os 

Estados deveriam estabelecer e manter procedimentos para autorizar a formalização de compromissos 

políticos celebrados pelo Estado ou suas instituições. Embora os compromissos políticos sejam acordos 

não vinculantes, poderiam beneficiar-se de práticas nas quais os Estados adotassem procedimentos que 

confirmassem: 

(a)   o caráter não vinculante de um compromisso;  

b)  a pertinência do uso de uma forma ou modalidade não vinculante, em vez de uma vinculante, 

como ocorre nos casos em que, devido à falta de tempo ou à incerteza, é desaconselhável 

que o Estado fique preso a um acordo com efeitos jurídicos; e 

                                                      
177  O Decreto Case-Zablocki, 1 U.S.C. §112b(c). (Sem prejuízo de qualquer outra disposição da lei, nenhum 

acordo internacional pode ser assinado ou celebrado de outro modo em nome dos Estados Unidos, sem prévia 

consulta ao Secretário de Estado.) O próprio processo C-175 envolve a autorização, pelo Secretário de Estado, 

da negociação ou celebração de um ou mais acordos internacionais pelo Departamento de Estado ou outro 

organismo governamental dos Estados Unidos. Em https://fam.state.gov/FAM/11FAM/11FAM0720.html se 

encontrará o texto do processo C-175. 

178  Peru, Ministério das Relações Exteriores do Peru, Diretrizes Gerais Internas sobre a Assinatura, 

Aperfeiçoamento Interno e Registro dos Tratados, Diretriz N.° 001-DGT/RE-2013 (aplicável ao próprio 

Ministério das Relações Exteriores); Ministério das Relações Exteriores do Peru, Diretrizes Gerais sobre a 

Assinatura, Aperfeiçoamento Interno e Registro dos Tratados, Diretriz N.° 002-DGT/RE-2013 (que abrange 

todas as entidades públicas peruanas). 

https://fam.state.gov/FAM/11FAM/11FAM0720.html
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c)  a notificação das instituições pertinentes do Estado, inclusive o Ministério das Relações 

Exteriores, e a coordenação com elas.  

Comentário: Os compromissos políticos, inclusive muitos denominados memorandos de 

entendimento, se transformaram em um veículo utilizado com crescente frequência para a celebração de 

acordos interestatais e interinstitucionais. Seu atrativo decorre, pelo menos em parte, da ausência, em 

geral, de procedimentos internos para sua celebração.179 Esse fato permitiu que esses instrumentos 

adquirissem reputação como veículos dotados, em comparação com os tratados, de maior velocidade 

(quanto ao processo de formação), flexibilidade (quanto a ajustes ou modificações) e saída (quanto à 

terminação do compromisso).180 Esses benefícios levam a pensar que seria um erro tornar procedimentos 

de aprovação idênticos aos aplicados aos tratados extensivos a compromissos políticos.  

Disso não se infere, no entanto, que os Estados devam carecer de procedimentos de autorização 

desses acordos simplesmente porque não sejam muito adequados para a elaboração de tratados. Na 

ausência de determinado exame ou autorização prévia, é difícil saber se certo suposto compromisso 

político realmente não é vinculante. Analogamente, na ausência de certos processos de exame ou 

aprovação, poderiam ser celebrados compromissos políticos que não sejam coerentes com leis ou 

políticas do Estado. No contexto interinstitucional é, inclusive, possível que uma instituição de um 

Estado possa celebrar um compromisso político oposto a interesses ou acordos existentes em outro 

âmbito do mesmo Estado, ou com eles diretamente incompatível.  

Essas preocupações ajudam a explicar por que alguns Estados articularam mecanismos de análise 

de seus compromissos políticos. A política de tratados publicada pelo Canadá, por exemplo, contém uma 

seção que estabelece a aprovação de políticas de “instrumentos jurídicos juridicamente não vinculantes” 

pelo Governo nacional ou suas instituições.181 A Colômbia limita a competência para assinar acordos 

juridicamente não vinculantes àqueles que sejam dotados de competência jurídica para representar a 

entidade, condicionada à verificação, pelo escritório de assuntos jurídicos pertinente, de que os 

compromissos assumidos não excedam as funções e faculdades concedidas a essa unidade pela 

Constituição ou pelas leis.182 No Peru, os compromissos políticos não vinculantes assumidos pelo Estado 

são coordenados com todas as entidades governamentais dotadas de competência com respeito a seu 

conteúdo. O Escritório-Geral de Assuntos Jurídicos do Ministério das Relações Exteriores tem a seu 

cargo determinar se é cabível emitir um ato de aprovação para sua assinatura. Ao contrário, quando o 

acordo não vinculante ocorre no âmbito interinstitucional, as negociações são levadas a cabo pela 

instituição de que se trate, e “[e]mbora de acordo com a legislação peruana não seja obrigatório submeter 

                                                      
179  Ver Charles Lipson, Why are Some International Agreements Informal? 45 INT'L ORG. 495, 508 (1991); 

Raustiala, supra, nota 6, 592. O Brasil, por exemplo, não possui procedimentos formais de aprovação de 

compromissos políticos. 

180  Duncan B. Hollis, Relatório preliminar sobre acordos vinculantes e não vinculantes, OEA/Ser.Q, 

CJI/doc.542/17 (24 julho 2017) (doravante denominado "Relatório preliminar").  

181  Política de Tratados do Canadá, supra, nota 40, Pt. 8 e anexo C (que salienta que cada departamento é 

responsável por assegurar que se faça uma clara distinção entre tratados e instrumentos não vinculantes, em 

consulta com a Seção de Tratados, e que preceitua a aprovação da política, inclusive pelo Gabinete, para um 

instrumento juridicamente não vinculante que determinaria uma modificação em grande escala da política 

canadense e o arquivamento de todos os instrumentos juridicamente não vinculantes na Seção de Tratados do 

Canadá); ver também Resposta do Canadá, supra nota 40 (que mostra que, embora o Canadá os considere não 

vinculantes, esses instrumentos revestem uma forma distinta e devem respeitar as políticas e práticas 

canadenses, inclusive a política exterior do Governo canadense, bem como as leis nacionais e internacionais).  

182  Resposta da Colômbia, supra, nota 85. Comentários da Colômbia 2020, supra nota 71. Portanto, dos 

ministérios de governo da Colômbia, somente o das Relações Exteriores tem o poder de firmar compromissos 

políticos em nome do Estado em conjunto, sujeito à análise da Direção de Assuntos Jurídicos Internacionais 

do Ministério das Relações Exteriores. Os compromissos políticos interinstitucionais são analisados pela 

assessoria jurídica da instituição de que se trate. Id. 
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à consideração do Ministério das Relações Exteriores a minuta do instrumento, muitas entidades 

governamentais o fazem”.183  

O México e os Estados Unidos mencionam esforços similares destinados a analisar projetos de 

acordos não vinculantes para verificar essa sua qualidade, e se são compatíveis, caso o sejam de outra 

maneira, com a prática desses países em matéria de tratados. O que não é tão claro, ao contrário, é com 

que regularidade se realiza essa análise. A resposta do México mostra que esse estudo é levado a cabo a 

“pedido da instância mexicana signatária” (embora a autoridade mexicana competente remeta cópias do 

instrumento tão logo “tenha sido formalizado”). Embora os Estados Unidos não mostrem nenhum 

“procedimento formal que reja a conclusão de instrumentos juridicamente não vinculantes, … esses 

instrumentos são analisados em relação [a] seu conteúdo e redação, inter alia, como garantia de que 

refletem adequadamente a intenção de que não sejam regidos pelo direito interno ou internacional, nem 

gerem obrigações emanadas desses ramos do direito”.184 

A Diretriz 4.2 insta os Estados, como prática ótima, a que formalizem e regularizem seu exame 

de compromissos políticos. Fazê-lo eliminaria o caráter ad hoc dos mecanismos de análise existentes, 

dos quais muitos são informais. Hoje, costuma não ser claro estabelecer com que frequência e em que 

circunstâncias os procedimentos internos de um Estado determinam a análise de um compromisso 

político antes que seja aprovado. Conforme sugere o enunciado da Diretriz, esses procedimentos 

poderiam ser formulados de maneira a confirmar o caráter não vinculante dos acordos objeto de análise 

e sua compatibilidade com as leis e políticas exteriores do Estado. Esses procedimentos ajudariam 

também a reduzir preocupações quanto a se determinada instituição de um Estado (quer se trate de um 

ministério de Governo ou de uma unidade territorial subnacional) poderia celebrar um compromisso 

político nos casos em que o Governo do Estado não tenha conhecimento de sua existência nem, menos 

ainda, de seu conteúdo.  

Não obstante isso, por meio das Diretrizes não se tenta elaborar nenhuma prática ótima com 

respeito ao conteúdo dos próprios procedimentos de aprovação. É altamente provável que os Estados 

queiram evitar a imposição de processos excessivamente restritivos ou onerosos, uma vez que isso 

privaria o compromisso político dos benefícios, em matéria de celeridade e flexibilidade, dos quais sua 

popularidade dependa.  

Ao mesmo tempo, no entanto, mediante a formalização de, pelo menos, certa análise processual 

dos compromissos políticos de um Estado, o Governo pode assegurar que o Poder Executivo não esteja 

celebrando tratados disfarçados de compromissos políticos, nem tentando, de outro modo, contornar 

procedimentos internos exigidos para a celebração de tratados. Todos os Estados deveriam ter interesse 

em se assegurar de que os compromissos políticos só sejam usados em circunstâncias adequadas, e não 

como meio para esquivar-se do cumprimento do papel legislativo ou judicial que a celebração de acordos 

vinculantes pelo Estado exige. Contar, no mínimo, com alguns procedimentos de aprovação de 

compromissos políticos entre Estados, e de compromissos interinstitucionais, ajudaria a reduzir esse 

risco. 

4.3 Estabelecimento de procedimentos internos para a aprovação de contratos entre 

Estados. Os Estados que celebrem contratos com outros Estados deveriam estabelecer e manter 

procedimentos para aprovar sua celebração. Como boa prática, nesses procedimentos os Estados 

deveriam incluir:  

                                                      
183  Resposta do Peru, supra, nota 66 (a avaliação de compromissos políticos "assumidos pelo Ministério das 

Relações Exteriores se centra em verificar sua coerência com a política exterior, bem como a redação..."). Fora 

da região, Estados como a Alemanha e a Suíça também instituíram procedimentos formais para aprovar a 

celebração de compromissos políticos, enquanto Estados como Israel e Espanha dispõem de mais mecanismos 

informais de análise. Ver, por exemplo, Guia de Tratados da Suíça, supra, nota 124, em 25, 50 (em que se 

salienta a existência de diferentes aprovações para diferentes tipos de instrumentos não vinculantes), Grupo de 

Trabalho sobre Prática de Tratados, supra, nota 40, em 10, 28.  

184 Resposta do México, supra, nota 110; Resposta dos Estados Unidos, supra, nota 72. 
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a)  informação sobre a forma mediante a qual o Estado identificará o direito aplicável ao 

contrato; e 

b) mecanismos para confirmar o direito aplicável ao outro (ou outros) Estado(s) contratantes, 

a fim de evitar conflitos futuros. 

Comentário: Alguns Estados – mas nem todos – aplicam a prática que consiste em celebrar 

contratos com outros países. Ver a Diretriz 2.5 e o Comentário que a acompanha. Vários desses Estados 

elaboraram procedimentos de análise e aprovação da celebração desses contratos. O Equador dispõe de 

uma lei de aquisições públicas que, ao mesmo tempo que prioriza as disposições de qualquer contrato 

entre Estados, regulamenta os acordos de que participam “empresas públicas internacionais”, inclusive 

empresas públicas de outros Estados.185 Os Estados Unidos contam com um programa de vendas a 

exércitos estrangeiros, que inclui instruções sobre os requisitos e passos que devem ser cumpridos.186 A 

Constituição do México (artigo  134) exige certas licitações públicas para determinados tipos de operação 

(por exemplo, aquisições, arrendamento de ativos e serviços públicos), que, por sua vez, demandam 

“contratos que devem cumprir os procedimentos e observar as formalidades estabelecidas na estrutura 

jurídica nacional aplicável (federal, estadual e municipal)”.187  

A Diretriz 4.3 propõe como prática ótima que todos os Estados que disponham de um sistema de 

contratação interestatal contem com procedimentos de autorização da celebração desses acordos 

vinculantes. Dispor de procedimentos de contratação interestatal permitiria aos Estados confirmar a 

natureza contratual dos acordos propostos, desse modo evitando que, por inadvertência, um tratado ou 

compromisso político seja caracterizado erroneamente como contrato.  

Além disso, esses procedimentos poderiam ajudar a simplificar perguntas que possam surgir com 

respeito à lei que reja o contrato. Os Estados deveriam contar com procedimentos que indiquem se e 

quando (i) insistiriam em que sua própria legislação nacional seja a lei do contrato; (ii) permitiriam que 

o direito do outro Estado contratante seja a lei do contrato; ou (iii) autorizariam a aplicação, em seu lugar, 

do direito contratual de um terceiro Estado ou de um direito não estatal. Os Estados, ademais, poderiam 

contar com procedimentos que imponham a obrigação de levar ao conhecimento da outra parte 

contratante esses temas orientadores do direito aplicável. Desse modo, se ajudaria a evitar problemas 

quando as partes contratantes discrepam acerca de que direito, interno ou alheio ao Estado, rege o 

contrato celebrado. 

4.4 Procedimentos internos para a aprovação de acordos interinstitucionais vinculantes.  
Os Estados deveriam dispor de procedimentos para conceder a devida autorização às instituições 

(ministérios de governo, unidades subnacionais ou ambos) que tenham competência para celebrar um 

tratado regido pelo Direito Internacional. Do mesmo modo, os Estados deveriam dispor de 

procedimentos para conceder a devida autorização a suas instituições (ministérios de governo, unidades 

subnacionais ou ambos) para assinar contratos, em conformidade com seu próprio direito interno, com 

o direito interno de outro Estado ou com um direito não estatal. 

4.4.1 Nesses procedimentos deveria ser indicada a forma mediante a qual o Estado distingue se 

a instituição está celebrando um tratado ou um contrato.  

                                                      
185  Ver, por exemplo, Resposta do Equador, supra, nota 46 (em que se cita o artigo 100 do Regulamento da Lei 

Orgânica do Sistema Nacional de Contratação Pública, que autoriza a celebração de contratos com "empresas 

públicas internacionais" e prevê a aplicação de artigos do direito interno" caso não tenha sido previsto um 

regime de contratação específico" nas condições de algum acordo pertinente; id. (em que se cita a Lei Orgânica 

do Sistema Nacional de Compras Públicas,  artigo  3, que impõe a obrigação de cumprir as condições dos 

acordos e estabelece que "[o] não disposto nesses convênios será regido pelas disposições desta Lei"). 

186  Ver o Programa de Vendas Militares dos Estados Unidos ao Exterior, disponível em 

http://www.dsca.mil/programs/foreign-military-sais -fms.  

 187  Resposta do México, supra, nota 110.  

http://www.dsca.mil/programs/foreign-military-sales-fms
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4.4.2 A esses procedimentos deveriam ser incorporados mecanismos para confirmar 

antecipadamente que a instituição do outro Estado concorda com o tipo de acordo 

interinstitucional que se assinará e com seu caráter juridicamente vinculante.  

Comentário: Em coerência com a Diretriz 4.1, compete aos Estados decidir por si mesmos se 

autorizarão suas instituições a celebrar acordos vinculantes, e que tipos de acordo desse gênero.188 Os 

Estados podem, além disso, autorizar exclusivamente certas instituições a celebrar tratados ou contratos. 

Um Estado pode, por exemplo, facultar a uma entidade governamental a celebração de um contrato em 

nome próprio, mas não estender essa faculdade a uma entidade subnacional, ou vice-versa. O artigo 125 

da Constituição argentina, por exemplo, autoriza entidades subnacionais a celebrar “tratados parciais” 

– que o Governo denomina “acordos internacionais” –, com o “conhecimento do Congresso” e “com a 

condição de que não sejam incompatíveis com a política externa da Nação, e nem afetem os poderes 

delegados ao Governo Federal ou o crédito público da Nação”. Ao mesmo tempo, a Argentina priva 

seus ministérios nacionais da competência de celebrar tratados em nome próprio.189 

Vários Estados já dispõem de regulamentos ou procedimentos de aprovação para os acordos de 

suas instituições. Alguns Estados simplesmente estendem a suas instituições os procedimentos 

existentes para procedimentos do Estado. Os Estados Unidos, por exemplo, exigem, para a consulta e 

aprovação de acordos interinstitucionais pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o mesmo 

procedimento que aplica a tratados celebrados em nome dos Estados Unidos.190 Outros Estados criaram 

procedimentos centrados em determinado tipo de instituição. A Jamaica informa sobre uma prática do 

ministério, departamento ou agência, que solicita a autorização do Gabinete para negociar um acordo 

vinculante e, posteriormente, articula um ato de aprovação adicional para assiná-lo. Posteriormente, 

cópias dos acordos interinstitucionais assinados são arquivados no Escritório de Assuntos Jurídicos do 

Ministério das Relações Exteriores. A lei mexicana de 1992, relativa à celebração de tratados, 

regulamenta tanto o tema em questão como os limites funcionais aplicáveis aos acordos 

interinstitucionais que envolvem ministérios do Governo federal mexicano ou governos estaduais ou 

regionais desse país.191 As instituições mexicanas só podem celebrar acordos vinculantes (i) sobre temas 

de competência exclusiva da área ou da entidade que celebra o acordo; (ii) que afetem somente a 

entidade que o celebra; (iii) cujas obrigações financeiras sejam atendidas com o orçamento ordinário da 

entidade; (iv) que não afetem os direitos legais das pessoas; e (v) que não modifiquem a legislação 

vigente. Além disso, o artigo 7 da Lei sobre Celebração de Tratados impõe às instituições mexicanas a 

obrigação de informar a Secretaria das Relações Exteriores sobre todo acordo interinstitucional 

vinculante que pretendam celebrar, sendo imperativo que a Direção-Geral de Assuntos Jurídicos da 

Secretaria das Relações Exteriores decida sobre a legalidade da celebração de um acordo desse tipo.192 

Três razões levaram os Estados a tentar obter orientação referente a seus acordos 

interinstitucionais. 

- Primeiramente, nem sempre fica claro que uma instituição possa celebrar qualquer acordo. 

- Em segundo lugar, mesmo quando a instituição detenha certa competência para a elaboração 

de acordos, disso não se infere que possa elaborar os três tipos de acordo aqui considerados 

(tratados, compromissos políticos e contratos). 

                                                      
188  Desse modo, certos países, como o Brasil, a Colômbia, o Peru e a República Dominicana, não autorizam 

nenhum acordo vinculante celebrado por seus organismos, ministérios ou instituições. Ver, por exemplo, 

Resposta do Peru, supra, nota 66 ("As entidades governamentais peruanas, inclusive as municipalidades e os 

governos regionais, não estão autorizadas a celebrar acordos vinculantes conforme o Direito Internacional 

(tratados)"). A Colômbia permite que as entidades governamentais celebrem acordos vinculantes com suas 

contrapartes, em âmbito nacional ou internacional, mas esses acordos são regidos pela legislação nacional, não 

pelo Direito Internacional, e não são considerados tratados. Comentários da Colômbia 2020, supra nota 71.  

189  Ver a nota 84 supra.  

190  Resposta dos Estados Unidos, supra, nota 72. 

191  México, Lei sobre a Celebração de Tratados, de 1992, supra, nota 65. 

192  Resposta do México, supra, nota 110.  
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- Finalmente, em casos individuais, costuma não ficar clara a situação jurídica de um acordo 

interinstitucional em vigor.  

A Diretriz 4.4 apoia uma prática ótima que abrange esses três temas, instando os Estados a que 

permitam que os acordos interinstitucionais disponham de procedimentos que garantam sua oportuna 

análise ou aprovação. As Diretrizes permitem aos Estados determinar se esses procedimentos deveriam 

se basear em um fundamento jurídico ou existir como questão de política. Analogamente, os Estados 

deveriam ter o poder de decidir se contarão com procedimentos que autorizem certos acordos 

institucionais em geral, ou de planejar um sistema casuístico de notificação ou aprovação.  

Além disso, a Diretriz 4.4 salienta que os Estados podem incluir em seus procedimentos um ou 

mais mecanismos de diferenciação entre os acordos vinculantes das instituições. Alguns possíveis 

mecanismos para reduzir a confusão existente e o risco de futuros mal-entendidos ou discrepâncias 

incluiriam:  

a) o requisito de que todos os contratos contenham uma cláusula regente implícita para evitar 

toda suposição de que possam ser considerados tratados;  

b) uma presunção subsidiária para o caso de que duas ou mais instituições do Estado celebrem 

um acordo vinculante, ou seja, o estabelecimento de uma presunção de que o acordo pode 

ser considerado um tratado ou, inversamente, de que os acordos interinstitucionais 

vinculantes são contratos e não tratados; ou 

c) procedimentos que imponham à instituição envolvida a obrigação de confirmar, juntamente 

com seus copartícipes, que ambos entendem (a) que o acordo é vinculante (ou não); e (b) 

o tipo de acordo vinculante que se celebrará, seja um tratado ou um contrato.  

4.5 Divulgação da competência institucional para celebrar acordos vinculantes  

4.5.1 Um Estado deveria tornar público quais de suas instituições poderiam, se for o caso, 

ser autorizadas a celebrar tratados, e especificar se podem fazê-lo em representação 

do conjunto do Estado ou em nome próprio.  

4.5.2 Um Estado deveria tornar público quais de suas instituições poderiam, se for o caso, 

ser autorizadas a celebrar contratos, e especificar se podem fazê-lo em 

representação do conjunto do Estado ou em nome próprio.  

4.5.3 Um Estado poderia divulgar essa informação ao público em geral (por exemplo, 

colocando seus procedimentos online) ou comunicar especificamente a outros 

Estados ou instituições do Estado a competência de suas instituições e os 

procedimentos pertinentes que utilizam.  

Comentário: A Diretriz 4.4 centra a atenção na formulação de procedimentos destinados a 

assegurar que o Estado disponha de suficiente conhecimento quanto ao poder de suas instituições de 

celebrar acordos vinculantes, e de que tipo de acordo se trata. A Diretriz 4.5 promove a comunicação 

intraestatal das conclusões alcançadas (inclusive a recusa de atribuir competência para celebrar tratados 

a suas instituições) e dos procedimentos usados por um Estado para aprovar a elaboração de acordos 

interinstitucionais ou fazer seu acompanhamento. A outros Estados pode ser benéfico informar-se sobre: 

 

(i) as instituições do Estado que podem celebrar acordos vinculantes (ou não vinculantes) com 

instituições estrangeiras;  

(ii)  os tipos de acordo vinculante ou não vinculante que podem ser autorizados; e  

(iii)  os processos que devem ser seguidos para isso.  

Essa informação pode ajudar outro Estado ou suas instituições a decidir se celebrará um acordo 

com instituições de um Estado e que forma esse acordo deve revestir.  

Do mesmo modo, o intercâmbio de informações entre Estados com respeito a suas autoridades e 

práticas em matéria de acordos interinstitucionais deveria ser benéfico para os casos em andamento, para 
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reduzir a confusão (ou, inclusive as opiniões contrapostas) com respeito ao tipo de acordo institucional 

que tenha sido celebrado. Finalmente, os procedimentos de divulgação podem oferecer modelos ou 

exemplos úteis de processos em que os Estados menos experimentados em matéria de acordos 

interinstitucionais possam confiar.  

Existem várias formas mediante as quais os Estados podem divulgar essa informação, seja 

mediante canais diplomáticos, seja por outros meios de comunicação direta entre os Estados. Também 

podem optar por divulgar as autoridades e procedimentos relevantes online, seja na página eletrônica do 

Ministério das Relações Exteriores, seja em alguma outra página eletrônica visível. Caso a OEA 

dispusesse de suficientes recursos e pessoal, poderia, inclusive, valer a pena criar uma página eletrônica 

para a qual todos os Estados membros pudessem contribuir com resumos ou cópias dos procedimentos 

e práticas relevantes. 

4.6 Divulgação dos registros de acordos vinculantes e não vinculantes  

4.6.1 Registros nacionais de acordos vinculantes. Os Estados deveriam criar e manter 

registros públicos de todos os acordos vinculantes do Estado e de suas 

instituições. 

4.6.2 Registros nacionais de compromissos políticos. Os Estados deveriam manter um 

registro nacional de todos os compromissos políticos do Estado e de suas 

instituições ou, pelo menos, dos mais importantes.  

Comentário: Todos os Estados têm a obrigação de registrar seus tratados nas Nações Unidas, 

conforme o disposto no artigo 102 da Carta dessa organização. A maioria dos Estados já possui (e 

mantém) listas e arquivos referentes a seus tratados e contratos governamentais. Em muitos casos 

divulgam suas listas de tratados – ou o respectivo texto – em um jornal ou boletim oficial ou em uma 

série de publicações específicas sobre tratados. No entanto, podem limitar a gama de tratados que optem 

por publicar, prescindindo dos que se refiram a assuntos considerados menos importantes ou, ao 

contrário, que contenham compromissos que impliquem informação ou programas reservados. Além 

disso, é muito menor a divulgação que cerca os contratos interestatais ou interinstitucionais. 

A Diretriz 4.6.1 indica que os Estados devem dispor de registros públicos de acordos vinculantes 

para o Estado e suas instituições. Idealmente, poderiam constar desses registros não só a existência de 

um acordo, mas também seu conteúdo. Essa medida geraria vários benefícios.  

(i) A divulgação dos acordos vinculantes pelo Estado ou suas instituições é coerente com o 

Estado de Direito e com os valores democráticos, proporcionando ao público acesso a uma 

esfera fundamental do comportamento do Estado.  

(ii) Os registros públicos poderiam ser benéficos para o Estado na esfera interna. O 

conhecimento, em todo o Governo, dos acordos vinculantes de um Estado pode ajudar as 

entidades governamentais interessadas a conhecer todos os acordos vinculantes. Essa 

informação deveria assegurar um acompanhamento mais regular dos acordos vinculantes 

em vigor, e melhor coordenação intragovernamental em seu processo de formação.  

(iii) Os registros públicos de tratados e contratos dariam origem também a benefícios externos. 

Proporcionariam um canal de informação regular para outros Estados, dando a conhecer 

opiniões sobre a existência e a natureza jurídica dos acordos vinculantes daqueles que 

procedem à divulgação. Isso poderia dar lugar a um reconhecimento mais rápido (e, espera-

se, mais simples) de possíveis diferenças com respeito à existência de um acordo e a sua 

qualidade de tratado ou de contrato.  

(iv) Esses registros públicos podem, inclusive, produzir espaço para resolver diferenças de 

opinião antecipadamente, e não em resposta a um problema concreto ou a uma crise.  

Quanto aos acordos não vinculantes, os Estados enfrentam atualmente um déficit de informação. 

Tanto o número como o conteúdo dos compromissos políticos de um Estado, rotulados como 

memorandos de entendimento ou de outro modo, não são em geral conhecidos de maneira clara. A isso 
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se agrega uma ambiguidade ainda maior em torno dos compromissos políticos interinstitucionais. Sejam 

quais forem os procedimentos informais existentes para analisar ou, inclusive, aprovar compromissos 

políticos, a maioria dos Estados não dispõe deles e não os compila.193 Portanto, há uma verdadeira 

escassez de informação sobre o número e os tipos de acordos celebrados pelos Estados e suas instituições. 

 

A Diretriz 4.6.2 tem por objetivo preencher essa lacuna de informação exortando os Estados a que 

aceitem uma prática ótima mediante a qual estabelecem no Governo um ponto de contato centralizado 

em que possam compilar e manter os compromissos políticos. Os registros nacionais de compromissos 

políticos devem ser de acesso público e, como tal, a divulgação desses registros deve acatar as 

regulamentações nacionais de cada Estado para o acesso público à informação. Como acontece com os 

registros de tratados em vigor, um registro de compromissos políticos suscitaria valiosos benefícios 

internos e externos.  

a) Alertaria outros atores dentro de um Estado – como o Parlamento ou instituições não 

participantes – com respeito à existência de um compromisso político, o que poderia ajudar 

a detectar incentivos para o uso de compromissos políticos meramente como meio de evitar 

os procedimentos de aprovação internos atribuídos a acordos vinculantes.  

b) Na esfera externa, informaria outros Estados sobre o conteúdo e a condição jurídica 

supostamente não vinculante dos compromissos registrados, abrindo espaço para perguntas 

ou comunicações adicionais sobre esses compromissos políticos, que esses outros Estados 

considerem apropriado expor.  

c) Além disso, alertaria o público sobre todos os acordos que um Estado tenha celebrado, e 

não só sobre os que possam produzir efeitos jurídicos. O público tem um evidente interesse 

em obter mais informação sobre os acordos que possam provocar consequências 

significativas para seu Estado, mesmo quando essas consequências tenham de revestir uma 

forma política (em lugar de jurídica).  

5. Efeitos jurídicos dos acordos vinculantes e não vinculantes  

5.1  Efeitos jurídicos da celebração de tratados pelo Estado: Os Estados e suas instituições 

deveriam considerar a celebração de tratados sabendo que consentir em se obrigar por um tratado 

produzirá pelo menos três tipos de efeitos jurídicos. 

5.1.1  Efeitos jurídicos internacionais primários. De acordo com o princípio 

fundamental de pacta sunt servanda, os tratados impõem a obrigação de cumprir 

suas condições de boa-fé.  

5.1.2  Efeitos jurídicos internacionais secundários. A existência de um tratado admite a 

aplicação de vários regimes jurídicos internacionais secundários, entre eles o 

direito dos tratados, a responsabilidade do Estado e qualquer outro regime 

particular vinculado à matéria do tratado. 

                                                      
193  O Canadá e o Equador são notáveis exceções. Ver a Política de Tratados do Canadá, supra, nota 40; Resposta 

do Equador, supra, nota 46 (em que se menciona a prática de registrar na Direção de Assessoramento Jurídico 

sobre Direito Internacional Público "acordos políticos não vinculantes (declarações e comunicados 

conjuntos)", alguns dos quais são acompanhados por um "parecer jurídico do Escritório Geral de Coordenação 

Jurídica do Ministério das Relações Exteriores"). Fora da região, vários Estados afirmam dispor de um banco 

de dados ou arquivo de compromissos políticos. Grupo de Trabalho sobre Prática de Tratados, supra, nota 40, 

em 9, 27 (Alemanha – desde 2014 –, Canadá, Coreia, Espanha, Israel e México afirmam contar com arquivos 

ou com um sistema de informação obrigatória de seus compromissos políticos aos respectivos ministérios das 

relações exteriores; mas não ocorre o mesmo com a Finlândia nem com o Japão). No entanto, ver id. em 14, 

32 (os oito Estados consultados – Alemanha, Canadá, Coreia, Espanha, Finlândia, Israel, Japão e México – 

todos coincidem na necessidade de melhor coordenar de maneira interna a qualidade e a eficácia dos 

compromissos políticos).  
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5.1.3 Efeitos jurídicos internos. A ordem jurídica interna de um Estado poderia dispor 

que os tratados celebrados pelo Estado tenham efeitos jurídicos internos, mas 

sem exigir que o faça. Os Estados deveriam estar em condições de esclarecer a 

outros Estados e interessados que efeitos jurídicos internos terão os tratados que 

assinem. 

Comentário: Um dos atributos distintivos de um tratado é seu caráter vinculante, conforme o 

Direito Internacional. Os tratados acionam o princípio jurídico internacional fundacional de pacta sunt 

servanda: "todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé".194 Portanto, 

os efeitos jurídicos primordiais de um tratado constam de seus próprios termos. Os Estados devem 

adequar sua conduta ao que o tratado exija, proíba ou permita. E caso o tratado estabeleça mecanismos 

para a aplicação coercitiva de seu próprio texto – por exemplo, a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos – os Estados têm, do mesmo modo, a obrigação de aceitá-los.195 Assim, o Canadá, a Jamaica 

e o Peru reconhecem o fato de que cada Estado deve cumprir as obrigações assumidas em seus acordos 

vinculantes, ao passo que a Colômbia toma como fonte de sua obrigação de cumprimento o artigo 26 da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados e o princípio pacta sunt servanda.196 

Além dos efeitos de Direito Internacional primários que um tratado suscita, a existência de um 

tratado pode também acionar uma série de normas e regimes jurídicos internacionais secundários,197 

sendo primordial entre eles o próprio direito dos tratados. A Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados (ou, de maneira mais geral, o Direito Internacional consuetudinário) regulará a validade, a 

interpretação, a aplicação, o descumprimento e a rescisão de todos os tratados de um Estado. O artigo 29 

da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, por exemplo, dispõe que “[a] não ser que uma 

intenção diferente se evidencie do tratado, ou seja estabelecida de outra forma, um tratado obriga cada 

uma das partes em relação a todo o seu território”. Essa disposição produz espaço, caso todas as partes 

estejam de acordo, para tratados que contenham cláusulas “federais” ou “territoriais” que permitam a um 

Estado designar a que unidades territoriais subnacionais se aplica (ou não) um tratado.198 Por outro lado, 

é possível também que os Estados se recusem a cumprir eventuais cláusulas territoriais, tal como ocorreu 

com numerosos tratados sobre direitos humanos, insistindo em que os Estados Partes devem aplicar o 

tratado na totalidade de seu território.199 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados autoriza 

                                                      
194  Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados,  artigo  26. Algumas cláusulas de um tratado – as relativas 

a consentimento, aplicação provisória e entrada em vigor – surtem, na realidade, efeitos jurídicos antes que o 

tratado entre em vigor. 

195  Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 22 de novembro de 1969, 1144 U.N.T.S. 123, Capítulos VI-

IX (mediante a qual foram criadas a Comissão e a Corte Interamericanas de Direitos Humanos). 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Direitos _Humanos.htm.  

196  Ver, por exemplo, Resposta do Canadá, supra, nota 40 (em que se diz que as partes nos tratados têm a obrigação 

legal de cumprir suas obrigações); Resposta da República Dominicana, supra, nota 46; Resposta da Jamaica, 

supra, nota 71; Resposta da Colômbia, supra, nota 85 (“O artigo 26 da Convenção de Viena, de 1969, impõe 

às partes a obrigação de cumprir os tratados que ratifiquem, e de fazê-lo de boa-fé”).  

197  Portanto, os tratados podem se distinguir do Direito Internacional consuetudinário, onde agora há um debate 

em curso sobre a existência de regras secundárias. Ver, por exemplo, Monica Hakimi, Making Sense of 

Customary International Law, 118 MICHIGAN L. REV. (proximamente, em 2020) 

198  Ver, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de 

Mercadorias, 11 de abril de 1980, 1489 U.N.T.S. 3, artigo  93(1); a Convenção Europeia para a Proteção dos 

Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais,  artigo  56(1); a Constituição da Organização Internacional 

do Trabalho, 9 de outubro de 1946, 15 U.N.T.S. 35,  artigo  19(7). 

199  Ver, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em 16 de dezembro de 1966, 999 

U.N.T.S. 171,  artigo  50; a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, supra, nota 195,  artigo  28(2). 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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também a rescisão ou suspensão de um tratado por uma parte afetada, em resposta a uma “violação 

grave” em que incorra outra das partes”.200  

Não obstante isso, os efeitos jurídicos secundários de um tratado não se limitam aos enunciados 

pelo direito dos tratados. A responsabilidade do Estado, por exemplo, pode recair sobre “atos 

internacionalmente ilícitos”, conceito que inclui violações de tratados. Conforme se detalha no Projeto 

de Artigos sobre a Responsabilidade do Estado (ASR), de 2001, o direito da responsabilidade do Estado 

reconhece aos Estados o poder de adotar “contramedidas” – atos ilícitos que são justificados (ou seja, 

lícitos), em virtude de ter o Estado sido afetado negativamente por um ato internacionalmente ilícito 

anterior.201 Mediante a autorização de um comportamento que, do contrário, seria ilícito, em resposta ao 

descumprimento de um tratado, as contramedidas oferecem aos elaboradores de um tratado um remédio 

importante, do qual não se dispõe para outras formas de acordo vinculante (contratos), para não 

mencionar as modalidades não vinculantes (compromissos políticos). 

A existência de tratados sobre temas específicos (por exemplo, direitos humanos, meio ambiente) 

pode também suscitar uma variedade de normas e princípios especializados que surgiram para 

regulamentar esse âmbito secundário do Direito Internacional.202 Finalmente, a disponibilidade de certos 

procedimentos de resolução de controvérsias pode depender da existência de um tratado (para estabelecer 

a jurisdição da corte ou do tribunal ou para a eles proporcionar o material para a resolução de diferenças). 

Por exemplo, sob a epígrafe de “convenções internacionais”, os tratados são mencionados entre as fontes 

de direito com base em que a CIJ pode chegar a formar uma opinião.203 

Além disso, os Estados deveriam reconhecer o fato de que os efeitos jurídicos de um tratado não 

podem limitar-se à esfera internacional. A ordem jurídica interna de um Estado pode (embora não seja 

obrigatório) conceder efeitos jurídicos internos aos tratados do Estado. Por conseguinte, a legislação 

interna de alguns Estados pode suplementar o princípio pacta sunt servanda, impondo sua própria 

obrigação de cumprimento de um tratado. Conforme a Constituição da República Dominicana, por 

exemplo, existe “a obrigação, uma vez concluído o procedimento constitucional de ratificação, de 

sujeitar-se a um tratado ou acordo válido”.204 No Peru, essa obrigação se impõe especificamente aos 

departamentos governamentais compreendidos na esfera do tratado.205  

Alguns Estados (por exemplo, o Canadá) não concedem a seus tratados nenhuma hierarquia 

jurídica interna, razão pela qual a existência do tratado terá pouco impacto interno direto.206 A ordem 

jurídica interna de outros Estados confere aos textos dos tratados os mesmos efeitos jurídicos que surte 

uma disposição legal, e inclusive, em alguns casos, uma disposição constitucional (supondo que o texto 

                                                      
200  Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, artigo  60. Além disso, os Estados mantêm sempre o poder 

de adotar atos de retorsão, que constituem uma conduta inamistosa, mas intrinsecamente lícita, que um Estado 

pode assumir como incentivo para que um Estado infrator cumpra um tratado (por exemplo, interrompendo a 

prestação da assistência financeira que um Estado, ademais, não tenha a obrigação de prestar). Não obstante 

isso, como os atos de retorsão podem ocorrer sem nenhum descumprimento anterior de um tratado, não 

integram a categoria de efeitos jurídicos de um contrato. Ver Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade do 

Estado, supra, nota 139, em 128, par. 5. 

201  Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade do Estado, supra, nota 139, Capítulo II. Esses artigos exigem que 

todas as contramedidas sejam temporárias, reversíveis e proporcionais (no sentido de compatíveis com o dano 

sofrido). Além disso, as contramedidas não podem violar o jus cogens nem alterar acordos anteriores sobre 

solução de controvérsias. 

202  Os tratados sobre direitos humanos, por exemplo, são sujeitos a regras de interpretação especializadas. Ver, 

por exemplo, Başak Çalı, Specialized Rules of Treaty Interpretation: Human Rights, em DUNCAN B. 

HOLLIS (ED.), THE OXFORD GUIDE TO TREATIES 504 (2a. ed. 2020). 

203  Estatuto da CIJ, artigo 38(1)(a). 

204  Resposta da República Dominicana, supra, nota 46. 

205  Resposta do Peru, supra, nota 66. 

206  Ver a nota 46 supra. 
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do tratado, ademais, concorde com certas condições internas referentes a sua formação ou validade).207 

Em alguns Estados, diferentes categorias de tratado suscitam diferentes efeitos jurídicos internos, 

baseados no objeto do tratado ou nos procedimentos utilizados para autorizá-lo. No Equador, por 

exemplo, os tratados sobre direitos humanos que dispõem “direitos que sejam mais favoráveis do que os 

consagrados na Constituição” prevalecem sobre “qualquer outro sistema regulatório ou ato de 

autoridades públicas”.208 Outros tratados revestem considerável peso dentro da ordem jurídica interna do 

Equador; a Constituição menciona tratados na “ordem de precedência para a aplicação dos 

regulamentos” como superiores a outras leis orgânicas e a outras formas de regulamentação interna.209 

Além disso, assim como um tratado pode acionar o direito dos tratados em âmbito internacional, 

a existência de um tratado no direito interno pode suscitar diversas outras doutrinas ou outros regimes 

jurídicos internos. Examinando novamente o caso do Equador, a Constituição desse país atribui diversas 

doutrinas jurídicas internas (por exemplo, a da aplicabilidade direta) a “tratados e outros instrumentos 

de direitos humanos”.210 Os Estados podem também usar seu sistema jurídico interno para conceder aos 

tratados executabilidade por via judicial.211 

As Diretrizes consideram os efeitos jurídicos conforme os encontram; não aparecem, por exemplo, 

propostas ou práticas ótimas acerca dos efeitos jurídicos internos que os Estados podem conceder a 

alguns tratados, ou a todos eles. A prática existente mostra uma excessiva diversidade, e as razões pelas 

quais os Estados seguiram seu próprio caminho costumam ser tão singulares a ponto de se pronunciar 

contra a compatibilização. 

Não obstante isso, é conveniente que os Estados dispensem mais atenção aos efeitos jurídicos do 

que a elaboração de tratados no Direito Internacional e interno suscita. Por exemplo, um Estado que 

considere uma nova relação baseada em um tratado pode assumir diferentes posições sobre o conteúdo 

do tratado, em função dos efeitos jurídicos – caso existam – provocados pela celebração do tratado, não 

só em seu próprio sistema jurídico, mas também no de seus potenciais copartícipes no tratado. Um Estado 

poderia se contentar com uma disposição simples de um tratado em que esse Estado e o potencial 

copartícipe confiram aos tratados um efeito jurídico interno direto; por exemplo, “as Partes não 

autorizarão que ocorra a hipótese X”. No entanto, esse mesmo Estado poderia preferir uma formulação 

                                                      
207  Ver, por exemplo, Constituição Argentina, supra, nota 84, artigo  31 ("[O]s tratados com as potências 

estrangeiras são a lei suprema da Nação, e as autoridades de cada província estão obrigadas a conformar-se a 

ela, não obstante qualquer disposição em contrário que constem das leis ou constituições provinciais ..."; id.,  

artigo  75(22) (que confere "hierarquia constitucional" aos tratados sobre direitos humanos); Constituição do 

Peru,  artigo  55. ("Os tratados celebrados pelo Estado e em vigor fazem parte do direito 

nacional.").https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009 - s202 

208  Resposta do Equador, supra nota 46 (em que se cita a Constituição do Equador,  artigo  424).  

209  Id. (em que se cita a Constituição do Equador,  artigo  425: "A ordem hierárquica de aplicação das normas será 

a seguinte: a Constituição; os tratados e convenções internacionais; as leis orgânicas; as leis ordinárias; as 

normas regionais e as portarias distritais; os decretos e regulamentos; as portarias; os acordos e as resoluções; 

e os demais atos e decisões dos poderes públicos"). Ver também Comentários da Colômbia 2020, supra, nota 

32 (“no caso colombiano, os tratados sobre direitos humanos e legislação internacional humanitária fazem 

parte do bloco constitucional, ou seja, seu conteúdo possui a mesma situação jurídica que as normas 

constitucionais”); Comentários do Chile 2020, supra nota 40. 

210  Id. (Artigo 417 da Constituição: "Os tratados internacionais ratificados pelo Equador se sujeitarão ao 

estabelecido na Constituição. No caso dos tratados e outros instrumentos internacionais de direitos humanos, 

serão aplicados princípios pro ser humano, de não restrição de direitos, da aplicabilidade direta e de cláusula 

aberta estabelecidos na Constituição".) 

211  Ver David Sloss, Domestic Application of Treaties, em DUNCAN B HOLLIS (ED.), THE OXFORD GUIDE 

TO TREATIES 355 (2a. ed., 2020); Joost Pauwelyn, `Is it International Law or Not and Does it Even Matter?', 

em J. PAUWELYN, J. WESSEL y J. WOUTERS, (EDS.) em INFORMAL INTERNATIONAL 

LAWMAKING 145-46, 2012). 

https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009#s202
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diferente com Estados que não confiram efeito direto aos tratados; por exemplo: “as Partes acordam 

sancionar leis que impeçam que ocorra X”.  

5.2 Efeitos jurídicos dos contratos. Os Estados e suas instituições deveriam considerar a 

celebração de acordos sabendo que os efeitos jurídicos de um contrato, entre eles os aspectos relativos 

ao cumprimento, ao deslocamento do direito interno aplicável e a execução, dependerão do direito 

aplicável ao contrato. 

Comentário: Tal como acontece com as questões de validade e competência, os efeitos primários 

de um contrato dependerão da legislação aplicável pertinente, que pode ser o direito interno de um Estado 

ou, caso as partes o escolham, um direito não estatal.212 A legislação aplicável determinará se, e de que 

modo, os contratos funcionarão, bem como os recursos disponíveis, em caso de descumprimento, 

inclusive os mecanismos judiciais. Em se tratando do direito não estatal, pode-se proceder à execução 

mediante algum foro internacional (por exemplo, UNIDROIT, CIADI).  

Outro dos efeitos jurídicos dos contratos pode consistir em deslocar outras regras de direito interno 

que existam subsidiariamente, na falta de de acordo. Em definitivo, portanto, a natureza e o alcance dos 

efeitos jurídicos de um contrato dependem da legislação aplicável, inclusive todo eventual conflito 

pertinente de normas jurídicas.  

Embora os efeitos jurídicos de um contrato surjam do direito aplicável, os contratos podem 

ocasionar efeitos jurídicos na esfera internacional. Um Estado contratante poderia adotar determinada 

conduta confiando em que o outro Estado contratante continue cumprindo suas obrigações. Dado o 

caráter vinculante do contrato, essa suposição poderia ser suficientemente razoável para fazer que o outro 

Estado se abstivesse de continuar cumprindo suas obrigações contratuais.213  

Alternativamente, poderia ser possível que um contrato regido, por exemplo, pela lei nacional, 

fosse elevado à hierarquia de acordo vinculante regido pelo Direito Internacional. Na Arbitragem sobre 

a área marinha protegida de Chagos, por exemplo, a argumentação do Tribunal foi que um acordo 

celebrado entre o Governo britânico e Maurício (um território não autônomo), em 1965, era “no máximo 

…um contrato vinculante para as partes conforme o direito interno”.214 Concluiu, no entanto, que a 

independência de Maurício havia surtido o efeito de elevar ao plano do Direito Internacional o acordo 

global celebrado pelos ministros de Maurício, e transformar os compromissos assumidos em 1965 “em 

um acordo internacional” regido pelo Direito Internacional.215 Embora o Tribunal não o tenha 

manifestado tão explicitamente, uma das maneiras de explicar esse resultado se encontraria na ideia de 

que a independência de Maurício transformou em Direito Internacional o direito regente do “contrato”, 

que era o direito do Reino Unido, o que, por definição, converteu o acordo em um tratado. 

5. 3 Efeitos dos compromissos políticos. Os Estados e suas instituições deveriam considerar 

a celebração de acordos sabendo que um compromisso político não terá nenhum efeito jurídico direto, 

                                                      
212  Resposta dos Estados Unidos, supra, nota 72. ("Os efeitos jurídicos vinculados a contratos regidos pelo direito 

interno se subordinam às disposições do contrato e do direito interno a ele aplicável.") 

213  Com respeito à exclusão (estoppel) no Direito Internacional, ver Thomas Cottier e Jörg Paul Müller, Estoppel, 

em MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (abril de 2007); Arbitragem 

sobre a área marinha protegida de Chagos, supra, nota 133, p. 174, par. 438 ("pode-se invocar a exclusão nos 

casos em que (a) um Estado tenha realizado manifestações claras e uniformes, mediante palavras, atos ou 

silêncio; (b) essas manifestações tenham sido expressas por meio de um agente autorizado a falar pelo Estado 

com respeito ao tema em questão; (c) o Estado que invoca a exclusão tenha sido induzido por essas 

manifestações a agir em seu detrimento, a sofrer um prejuízo ou a conferir um benefício ao Estado 

manifestante; e (d) essa crença tenha sido legítima, já que a manifestação fora daquelas em que esse Estado 

tinha o direito de confiar").  

214  Arbitragem sobre a área marinha protegida de Chagos, supra, nota 133, p. 167, par. 424 (em que se citam 

Hendry e Dickson).  

215  Id., 167-68, par. 425, 428. 
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em conformidade com o Direito Internacional ou o direito interno; os compromissos políticos não são 

juridicamente vinculantes. 

5.3.1 Os Estados e suas instituições deveriam cumprir seus compromissos políticos e 

aplicá-los, entendendo-se que outros Estados esperarão que o compromisso 

político se cumpra em virtude de sua força moral ou do contexto político em que foi 

celebrado. 

5.3.2 Os Estados e suas instituições deveriam saber que um compromisso político, 

embora não fosse vinculante, poderia ter efeitos jurídicos para um Estado. Por 

exemplo, os compromissos políticos podem: 

(i) ser incorporados a outros atos jurídicos internacionais, como tratados ou 

decisões de organizações internacionais; 

(ii) ser incorporados a atos jurídicos internos, como leis ou outros tipos de 

normas; ou 

(iii)  servir de base para a interpretação ou orientação de outros acordos 

juridicamente vinculantes. 

Comentário: Por definição, os compromissos políticos não são vinculantes; não podem, por si 

mesmos, suscitar nenhum efeito jurídico. Os Estados e suas instituições deveriam adaptar suas 

expectativas a essa realidade. Do ponto de vista do Direito Internacional, os compromissos políticos não 

acionam o princípio pacta sunt servanda nem nenhum dos efeitos de Direito Internacional secundários 

que se segue à elaboração de tratados (por exemplo, o direito dos tratados, a responsabilidade do Estado, 

regimes especializados).216  

Não obstante isso, seria um erro que os Estados supusessem que isso significa que os 

compromissos políticos não surtam efeitos. Mesmo quando não sejam por si mesmos vinculantes, de 

todo modo contêm compromissos, os quais costumam ser selados em nome de um Estado (ou de suas 

instituições). Outros Estados podem esperar – e frequentemente esperarão – o contínuo cumprimento de 

seus termos (ao mesmo tempo que têm presente que não poderão invocar instrumentos de Direito 

Internacional em casos de descumprimento).217 Os compromissos políticos promovem, assim, a honra e 

a reputação dos Estados e das instituições do Estado que os integram. A prática dos Estados mostra, 

ademais, que os compromissos políticos podem suscitar efeitos significativos na conduta do Estado, 

como, por exemplo, executar os compromissos do Grupo de Ação Financeira destinados a combater o 

financiamento do terrorismo.218  

Por ser uma prática ótima, portanto, estas Diretrizes recomendam que os Estados cumpram seus 

compromissos políticos. Os Estados, naturalmente, não têm a obrigação jurídica de fazê-lo. De todo 

modo, ao cumprir seus compromissos políticos, um Estado atende às expectativas de conduta de outros 

participantes em compromissos políticos. Quando um Estado esbarra em dificuldades para o 

cumprimento em um contexto de desempenho, o diálogo e a comunicação com outros participantes 

provavelmente será mais benéfico do que desconhecer os acordos concertados. E do mero fato de que 

                                                      
216  Ver, por exemplo, Resposta do Canadá, supra, nota 40, em 8 (na qual se expressa que se considera que os 

instrumentos não vinculantes celebrados entre dependências ou em âmbito subnacional são somente 

compromissos políticos ou morais); Resposta do Peru, supra, nota 66 ("Considerando que os acordos `não 

vinculantes' que as entidades governamentais peruanas celebram com entidades governamentais estrangeiras 

não têm por objetivo estabelecer um relacionamento jurídico, a eles não se aplica o princípio pacta sunt 

servanda, mas unicamente o princípio da boa-fé"). 

217  Ver supra, nota 52, e o texto que a acompanha. 

218  Ver, por exemplo, Grupo de Ação Financeira (GAFI), em http://www.fatf-

gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html (O GAFI emite "recomendações" que 

não são de caráter vinculante, mas que se transformaram na norma universal para combater a lavagem de ativos 

e o financiamento do terrorismo). 

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html
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um Estado que deixe de cumprir seus compromissos políticos não esteja exposto a recursos jurídicos 

internacionais (por exemplo, rescisão de tratados ou contramedidas) não se infere que o descumprimento 

careça de inconvenientes. Outros Estados podem responder com atos inamistosos – embora de todo modo 

legítimos –, inclusive aqueles que o Direito Internacional cataloga como de retaliação.219 De fato, salvo 

as contramedidas, as possíveis consequências da violação de um compromisso político podem não diferir 

muito das previstas nos tratados. Por exemplo, quando a Coreia do Norte abdicou de seu compromisso 

político de suspender o enriquecimento de urânio, os Estados Unidos suspenderam a ajuda que haviam 

prometido conceder, em virtude do compromisso, e incentivou a aplicação de sanções internacionais.220 

 

Vários Estados membros parecem considerar que os compromissos políticos não podem provocar 

nenhum efeito jurídico.221 Essa opinião pode depender, no entanto, de como sejam definidos os “efeitos 

jurídicos”. A prática mostra que os compromissos políticos podem ter relevância jurídica e, em certos 

casos, podem, inclusive, gerar efeitos jurídicos indiretos por certas vias discretas.  

- Quanto a efeitos jurídicos internacionais indiretos, os Estados podem chegar a transformar 

um compromisso político em um tratado mediante atos adicionais e discricionários de 

vontade política. O procedimento do consentimento prévio fundamentado, que está na 

medula da Convenção de Roterdã, existia antes da celebração desse tratado, por meio de 

compromissos políticos assumidos com o patrocínio do PNUD e da FAO.222 

Alternativamente, um organismo internacional pode incorporar um compromisso político 

em um formato juridicamente vinculante na esfera internacional. Na resolução 2231, por 

exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas apoiou o denominado “Acordo do 

Irã” sobre não proliferação nuclear, conferindo obrigatoriedade a alguns de seus termos por 

intermédio das autoridades do Capítulo VII.223 

- Em termos de efeitos jurídicos internos, alguns compromissos políticos – por exemplo, o 

Processo de Kimberly sobre Diamantes de Áreas de Conflito; o Acordo de Wassenaar – 

podem ver seus termos codificados no direito interno mediante atos adicionais e 

discricionários da legislatura do Estado.224 

- Os compromissos políticos também podem ser usados como veículos para a interpretação 

de outros acordos juridicamente vinculantes. A Comissão de Direito Internacional, por 

exemplo, concluiu que acordos subsequentes ou a prática subsequente usada para fins de 

interpretação de tratados, em virtude do artigo 31(3) da Convenção de Viena sobre o Direito 

                                                      
219  Ver a nota 200 supra. 

220  Selig S. Harrison, Time to Leave Korea?, Foreign Affairs (mar./abr. de 2001). 

221  Ver, por exemplo, Resposta da Colômbia, supra, nota 85, ([O]s acordos não vinculantes "não causam nenhuma 

implicação jurídica para a República da Colômbia como sujeito de Direito Internacional."). Resposta do 

México, supra, nota 110, ("[o]s instrumentos não vinculantes são de natureza eminentemente política, já que 

externam a vontade e a intencionalidade das instâncias signatárias, razão pela qual NÃO têm implicações 

jurídicas"). Resposta dos Estados Unidos, supra, nota 72, ("[c]omo os instrumentos que não são juridicamente 

vinculantes não se regem por direitos ou obrigações baseados no direito nacional ou internacional, não existem 

efeitos jurídicos a eles vinculados ").  

222  Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado Aplicado a Certos 

Agrotóxicos e Substâncias Químicas Perigosas Objeto de Comércio Internacional ("Convenção de Roterdã"), 

11 de setembro de 1998, 2244 U.N.T.S. 337; ver também Rotterdam Convention, "História das negociações 

da Convenção de Roterdã", em 

 http://www.pic.int/ElConvenio/Generalidades/Historia/Generalidades/tabid/1946/language/es-CO/Default.aspx. 

223  Ver UNSC Res. 2231 (julho de 2015). 

224  Ver, por exemplo, a Lei do comércio de diamantes de zonas em conflito, Lei Pública 108-19 (25 de abril de 

2003) (relativa à implementação do "Processo de Kimberley", que incluía um compromisso político destinado 

a regulamentar o comércio de diamantes em zonas livres de conflitos); Acordo de Wassenaar, em 

https://www.wassenaar.org/es/.  

http://www.pic.int/TheConvention/Overview/History/Overview/tabid/1360/language/en-US/Default.aspx
http://www.wassenaar.org/
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dos Tratados, “exige um entendimento comum acerca da interpretação de um tratado que 

as partes reconheçam e aceitem. Esse acordo poderá ser legalmente vinculante, embora não 

haja necessidade de que o seja, para ser levado em conta”.225 Aqueles que o interpretam 

podem, além disso, utilizar os compromissos políticos sem nenhum dos atos adicionais e 

discricionários necessários para convertê-los em compromissos jurídicos nacionais ou 

internacionais. 

- Analogamente, as cortes e tribunais internacionais se mostraram dispostos a aceitar que, 

mediante compromissos políticos, sejam estabelecidas normas pertinentes de conduta que 

possam ser usadas para avaliar o cumprimento de um tratado por um Estado. Em uma 

decisão adotada pela Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2011, por exemplo, 

um grupo especial de solução de controvérsias concluiu que vários compromissos políticos 

não vinculantes produzidos sob o patrocínio do Programa Internacional de Conservação dos 

Golfinhos constituíam uma “norma internacional pertinente” para efeitos de avaliar o 

cumprimento do Acordo da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre Barreiras 

Técnicas ao Comércio.226 

O que pensar sobre o uso da doutrina dos atos próprios, do Direito Internacional, para exigir o 

contínuo cumprimento, pelo Estado, de seus compromissos políticos? Na doutrina, há tempos se discute 

a possibilidade de, nas circunstâncias apropriadas, um compromisso político ser eventualmente a causa 

de que terceiros se baseiem, de boa-fé, na manutenção da conduta acordada, embora o próprio acordo 

(não vinculante) não o imponha.227 Trata-se da mesma lógica, por exemplo, que explica a eficácia jurídica 

de certas declarações unilaterais.228. Os Estados membros não se mostram entusiastas com respeito a essa 

possibilidade.229 Além disso, quando um acordo é manifestamente “não vinculante”, será difícil 

estabelecer que o fato de que outros Estados se baseiem na continuidade do desempenho seja razoável 

(no sentido jurídico do termo). Conforme destacou o Tribunal de Arbitragem sobre a área marinha 

protegida de Chagos, “[n]em toda confiança, nem sequer em claro prejuízo de um Estado, basta para 

suscitar razões a favor da doutrina dos atos próprios. Um Estado que opte por se basear, em seu prejuízo, 

em um acordo expressamente não vinculante, nem por isso consegue um compromisso vinculante, 

mediante a doutrina dos atos próprios, pois não seria legítimo invocá-la”.230 Não obstante isso, a questão 

pode continuar aberta ao debate, e os Estados deveriam, no mínimo, tomar conhecimento da 

possibilidade de que alguns invoquem essa teoria no contexto de certos compromissos políticos. 

                                                      
225  Comissão de Direito Internacional, Os acordos posteriores e a prática posterior em relação à interpretação 

de tratados, Textos dos projetos de conclusão aprovados pela Comissão de Redação em segunda leitura; 70° 

Período de Sessões A/CN.4/L.907 (11 de maio de 2018). 

226  Ver Organização Mundial do Comércio (OMC), Estados Unidos - Medidas relativas à importação, 

comercialização e venda de atum e produtos do atum. Relatório do Grupo Especial (15 de setembro de 2011) 

WT/DS381/R, par. 7.707 e 7.716 (referência em espanhol 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds381%2f*

)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true);  ver também 

Pauwelyn, supra, nota 211, p. 155-56.  

227  Ver, por exemplo, Schachter, supra, nota 49, p. 301 (em que se salienta que a doutrina dos atos próprios poderia 

ser aplicada quando exista um acordo de cavalheiros e confiança razoável nesse acordo); Aust, supra, nota 

163, p. 807, 810-11 (em que se expressa que essa doutrina pode ser aplicada a determinados compromissos 

políticos, mas não a meras declarações de vontade política); não obstante isso, ver KLABBERS, supra, nota 

3, p. 138-40 (em que se insiste em que um acordo não pode ser não vinculante caso surta efeitos jurídicos); ver 

também supra, nota 213.  

228  Ver a nota 2 supra. 

229  Ver, por exemplo, a nota 221 supra. O Peru, no entanto, salienta que assumir compromissos políticos pode 

suscitar a boa-fé de um Estado (em lugar da aplicação do princípio pacta sunt servanda), o que poderia indicar 

certa solicitude em favor de uma invocação baseada na doutrina dos atos próprios nas circunstâncias 

adequadas. Supra, nota 216. 

230  Arbitragem sobre a área marinha protegida de Chagos, supra, nota 133, p. 177, par. 445. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds381%2f*)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true)
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds381%2f*)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true)
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5.4 Efeitos jurídicos de um acordo interinstitucional. Os Estados deveriam supor que um 

acordo interinstitucional surtirá os efeitos jurídicos da respectiva categoria de acordo (tratado, 

compromisso político ou contrato). 

5.4.1  Os Estados poderiam supor que os tratados e contratos interinstitucionais 

gerarão responsabilidade do conjunto do Estado. 

5.4.2 Não obstante isso, os Estados deveriam levar em conta que, em certos casos, um 

Estado ou sua instituição poderia afirmar que a responsabilidade jurídica por um 

acordo interinstitucional se estende somente à instituição do Estado que celebre 

o acordo.  

5.4.3  Nos casos em que os Estados tenham pontos de vista divergentes acerca da 

responsabilidade jurídica gerada por um acordo interinstitucional vinculante, 

deveriam conciliar seus pontos de vista e convir em que ambos os Estados 

assumam a responsabilidade decorrente do acordo interinstitucional, ou 

concordar em limitar a responsabilidade às instituições que assinem o acordo, 

refletindo tudo isso no texto do instrumento respectivo. 

5.4.4  Os Estados deveriam utilizar toda a prudência possível para evitar que um acordo 

interinstitucional tenha efeitos jurídicos nos casos em que uma ou mais das 

instituições participantes não tenham recebido do Estado do qual façam parte o 

poder (ou a competência geral) necessária para celebrar um acordo desse tipo.  

Comentário: Por definição, os acordos interinstitucionais não estão associados a nenhum tipo 

especial de acordo internacional. Podem ser vinculantes (como tratados ou como contratos) ou não 

vinculantes (compromissos políticos). O tipo de acordo existente dependerá da competência das 

instituições participantes e dos métodos de identificação usados.231 Uma vez esclarecida a natureza de 

um acordo interinstitucional, também se esclarecerão seus efeitos jurídicos. Os tratados 

interinstitucionais podem gerar os mesmos efeitos jurídicos internacionais primários e secundários, bem 

como efeitos jurídicos internos outorgados pelo sistema jurídico de um Estado. Os efeitos jurídicos dos 

contratos interinstitucionais, assim como os dos contratos interestatais, decorrerão do direito aplicável 

pertinente, ao passo que os compromissos políticos interinstitucionais não produzirão nenhum efeito 

jurídico direto, embora os Estados devessem ter conhecimento de que esses contratos poderiam gerar 

ainda certos efeitos indiretos.232  

Não obstante isso, há um âmbito em que os acordos interinstitucionais – em especial, os tratados 

interinstitucionais – suscitam uma pergunta adicional. Especificamente, sobre quem recaem os efeitos 

jurídicos de um tratado interinstitucional? Exclusivamente sobre a instituição, ou sobre a totalidade do 

Estado ao qual o contrato esteja vinculado? A prática de alguns Estados membros parece inclinar-se pela 

segunda alternativa; mesmo quando as partes de um tratado sejam instituições do Estado, seus efeitos 

recairão sobre o conjunto do Estado.233 Parece ser esse o caso, independentemente de a instituição do 

                                                      
231  Com respeito a uma definição de acordos interinstitucionais, ver a Diretriz 1.5 e o comentário que a 

acompanha. Com respeito à competência das instituições do Estado para celebrar tratados, compromissos 

políticos e contratos, ver as Diretrizes 2.2, 2.4 e 2.6. Os métodos de identificação de tratados, compromissos 

políticos e contratos são expostos em detalhe na seção 3 destas Diretrizes e no comentário que as acompanha.  

232  Resposta da Jamaica, supra, nota 71 (em que se descrevem os efeitos jurídicos de acordos interinstitucionais, 

inclusive o de ser "suscetíveis de interpretação por tribunais nacionais"); Resposta dos Estados Unidos, supra, 

nota 72 ("Os efeitos jurídicos vinculados a contratos regidos pelo direito interno são subordinados às 

disposições do contrato e ao direito interno a ele aplicável"); ver também a Resposta da República Dominicana, 

supra, nota 46 (os acordos não vinculantes adotados no âmbito de organismos ou no plano subnacional "não 

são, em nenhum sentido, vinculantes"). 

233  Ver, por exemplo, Resposta da Jamaica, supra, nota 71 ("A responsabilidade jurídica internacional recai sobre 

o Estado. Em âmbito nacional, ao contrário, o organismo ou a unidade territorial subnacional é responsável 

perante o Governo por assegurar que suas obrigações sejam cumpridas conforme o Acordo"). Resposta dos 
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Estado fazer parte do governo nacional ou de uma unidade territorial subnacional. Essa é, ademais, a 

posição adotada pela Comissão de Direito Internacional no Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade 

do Estado, cujo artigo 4(1) dispõe: 

Será considerado ato do Estado, segundo o Direito Internacional, a conduta de todo 

órgão do Estado, quer exerça funções legislativas, executivas ou judiciais, quer de outra 

natureza, qualquer que seja sua posição na organização do Estado e independentemente de 

se tratar de órgão do governo central ou de unidade territorial do Estado.234  

Dadas essas opiniões, a Diretriz 5.4.1 articula uma hipótese inicial: os Estados podem prever 

razoavelmente que um tratado interinstitucional obrigue os Estados a que pertençam as instituições; não 

unicamente a próprias instituições.  

Uma hipótese desse gênero pode suscitar pelo menos três vantagens para os Estados. Em primeiro 

lugar, pode oferecer mais certeza a todos os Estados e instituições que tomem parte na elaboração de 

tratados. Saber que se prevê que um Estado cumprirá compromissos regidos pelo Direito Internacional 

e elaborados por suas instituições pode incentivar outros Estados e suas instituições a participar dessa 

atividade de elaboração de tratados. Em segundo lugar, assegurará um conjunto mais sólido de efeitos 

jurídicos diretos para todos os tratados (tornando desnecessário elaborar diferentes efeitos para tratados 

entre Estados, com base em tratados internacionais). Em terceiro lugar, esse enfoque é coerente com a 

arquitetura básica do Direito Internacional público. Caso a maioria das instituições do Estado não sejam 

pessoas de Direito Internacional independentes, disso se infere que o Direito Internacional se oporá a 

conceder a suas atividades um efeito jurídico direto, atribuindo-o preferivelmente ao Estado de que 

façam parte. De fato, normalmente esperaríamos que fosse um Estado, em lugar de uma instituição 

estatal, que decidisse sobre se invocar e quando invocar a solução de controvérsias legais internacionais 

com respeito a um acordo interinstitucional. 

Em que pesem essas vantagens, não há uniformidade quanto à prática dos Estados a respeito de 

sua responsabilidade única. Vários Estados sustentam a opinião de que a responsabilidade de Direito 

Internacional poderia recair sobre a instituição celebrante; não sobre o conjunto do Estado; um Estado – 

o México – adotou expressamente esse ponto de vista.235 Embora admitindo que um tratado celebrado 

pelo Estado mexicano obriga o México, esse país invoca sua estrutura federal para afirmar que “seria 

inconstitucional que [o México] assumisse responsabilidade por acordos interinstitucionais celebrados 

por estados e áreas e entidades municipais, pois isso interferiria nas faculdades que lhes foram conferidas 

pela própria Constituição”.236 Em lugar disso, o México considera que esses acordos interinstitucionais 

                                                      
Estados Unidos, supra, nota 72 ["os Estados Unidos consideram que os tratados (definidos conforme o artigo 

2 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados) celebrados por seus organismos criam obrigações 

jurídicas aplicáveis aos Estados Unidos, embora na prática o cumprimento desses acordos em geral recaia no 

organismo que os celebra."] A Argentina, analogamente, manifestou preferência pela responsabilidade do 

Estado, salientando, ao mesmo tempo, que o texto jurídico não era totalmente claro. Resposta da Argentina, 

supra, nota 72. Vários Estados, fora da região, adotaram um parecer similar. Ver, por exemplo, Guia de 

Tratados da Suíça, supra, nota 124, em 25 [que diz que, segundo o Direito Internacional, é a Confederação 

Suíça (ver o  artigo  6 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados), e não a unidade administrativa, 

que carece de toda personalidade jurídica, que pode ser responsabilizada pelas obrigações assumidas).  

234  Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade do Estado, supra, nota 139,  artigo  4(1); ver também id.,  artigo  

4(2) ("Será entendido que um órgão inclui toda pessoa ou entidade que tenha essa condição, segundo o direito 

interno do Estado.") Em espanhol:  

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G01/640/08/pdf/G0164008.pdf?OpenElement.  

235  Hollis, Segundo relatório, supra, nota 10, par. 38-40 (em que se expõem as opiniões do Peru e do Uruguai); 

Resposta do Panamá, supra, nota 69; Resposta do México, supra nota 110. 

236  Resposta do México, supra, nota 110. Além disso, o México sustenta que "Também seria ilegal [conforme o 

direito mexicano] que o Governo Federal assumisse essa responsabilidade, já que o acordo interinstitucional 

foi celebrado sem seguir as formalidades que a Lei sobre a Celebração de Tratados estabelece". Id. O Peru 

nega que suas instituições posam celebrar "tratados", mas admite que seus acordos interinstitucionais podem 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G01/640/08/pdf/G0164008.pdf?OpenElement
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regidos pelo Direito Internacional só surtem efeitos para as instituições que os celebram.237 Embora não 

tenha elaborado sua posição de maneira detalhada, um Estado – o Panamá – reconheceu “a possibilidade 

de que tenha surgido um novo costume internacional” em matéria de responsabilidade por acordos 

interinstitucionais.238  

As presentes Diretrizes não se destinam a resolver a discrepância sobre a extensão das obrigações 

emanadas de tratados, mas podem ajudar a sensibilizar os Estados quanto a que se trata de uma questão 

que será considerada quando suas instituições tomem parte na celebração de acordos internacionais 

vinculantes. Além disso, o caráter consensual da ordem jurídica internacional sugere uma prática que os 

Estados podem utilizar para evitar o problema. Nos casos em que dois Estados mantenham diferentes 

opiniões sobre em que medida um tratado internacional é vinculante podem acordar uma posição 

uniforme.  

- Poderiam, por exemplo, convir em considerar o compromisso assumido por sua instituição em 

virtude de um tratado como equivalente àquele dos tratados elaborados em nome dos dois 

Estados.  

- Ou poderiam, então, consentir especificamente em que os efeitos de um tratado 

interinstitucional abranjam somente as instituições participantes.  

Os Estados poderiam incluir essas condições no próprio tratado interinstitucional ou concertá-las 

separadamente, de forma geral ou caso a caso. Idealmente, poderiam fazê-lo por antecipação, embora 

fosse possível chegar a uma solução de compromisso depois que o tratado interinstitucional tivesse 

entrado em vigor. Uma prática desse gênero poderia ser inovadora, mas proporciona uma via para admitir 

posições divergentes em matéria de responsabilidade que, do contrário, poderiam suscitar discrepâncias 

ou a necessidade de algum tipo de resolução de disputas.  

Finalmente, existe uma questão que consiste em determinar que efeitos jurídicos, caso haja algum, 

os Estados e outros interessados deveriam outorgar a acordos interinstitucionais vinculantes celebrados 

quando uma ou mais das instituições participantes deixe de seguir os procedimentos nacionais 

apropriados. Em outras palavras, como deveriam os Estados administrar os acordos interinstitucionais 

na autorizados? É provável que conferir a esses acordos efeitos jurídicos internos seja problemático, 

especialmente no Estado em que os procedimentos preceptivos não tenham sido seguidos. Na República 

Dominicana, por exemplo, quando o Subsecretario de Estado das Relações Exteriores desse país celebrou 

um memorando de entendimento com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se, cumprir as 

normas constitucionais em matéria de análise judicial e de aprovação parlamentar, a Corte Suprema 

declarou o memorando nulo e sem efeito.239  

Além disso, alguns Estados membros creem que a não observação de procedimentos internos pode 

também impedir a adjudicação de efeitos de Direito Internacional a acordos interinstitucionais. A 

Colômbia, por exemplo, salientou que “não é responsável por acordos que tenham sido celebrados em 

violação” de condições nacionais em prol da legalidade de seus acordos internacionais.240 O México 

insiste na responsabilidade pessoal daqueles que assinam um acordo interinstitucional sobre o qual o 

                                                      
criar "uma relação jurídica ... exclusivamente para as instituições que os celebrem...". Não explica, no entanto, 

que lei regeria essa relação jurídica. Resposta do Peru, supra, nota 66.  

237  Resposta do México, supra, nota 110110.  

238  Resposta do Panamá, supra, nota 69. 

239  Resposta da República Dominicana, supra, nota 46.  

240  Vale a pena lembrar que alguns Estados (como a Colômbia) não aceitam a assinatura de tratados por parte de 

suas instituições. Como tal, a Colômbia não considera que surja a questão da responsabilidade legal 

internacional para os acordos interinstitucionais que envolvam instituições colombianas; qualquer acordo 

vinculante celebrado por essas instituições se regerá pelo direito público interno, e a responsabilidade legal se 

limitará à instituição que o conclua. Comentários da Colômbia 2020, supra nota 32; ver também Resposta do 

Equador, supra nota 46. 
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Departamento Jurídico da Secretaria das Relações Exteriores não tenha opinado.241 Outros Estados 

oferecem uma posição mais matizada, destacando que a melhor maneira de determinar a 

responsabilidade internacional emanada de um acordo interinstitucional não autorizado é basear-se na 

“natureza do acordo e nas circunstâncias que cerquem sua celebração”.242 

A Diretriz 5.4.4 propõe uma prática ótima segundo a qual os Estados exerçam toda a 

discricionariedade disponível para se recusar a conferir efeitos jurídicos a acordos interinstitucionais não 

autorizados. Inclui-se o qualificativo que faz referência a “discrição disponível” para deixar claro que 

essa Diretriz só se aplica quando o Estado tem a opção de atribuir ou não efeitos jurídicos a um acordo; 

não considera evitar que um acordo surta efeitos jurídicos que o Estado tem a obrigação de suportar, seja 

em virtude do direito nacional, seja do internacional. Não obstante isso, quando os Estados tenham 

discricionariedade, pareceria ser aconselhável a prática ótima de não conferir efeitos jurídicos a acordos 

interinstitucionais não autorizados. Atribui efeitos jurídicos a tratados (ou contratos) interinstitucionais 

poderia incentivar a possibilidade de que as instituições do Estado violem suas próprias leis e 

procedimentos internos, caso tenham a percepção de que os benefícios que surgem de celebrar um acordo 

com atores estrangeiros sobrepujam as consequências internas. Esses incentivos seriam especialmente 

perversos se a instituição dividisse os custos (quanto a responsabilidade e riscos) com o conjunto do 

Estado – o mesmo Estado cujos procedimentos não houvessem sido cumpridos.243 

6. Capacitação e educação sobre acordos vinculantes e não vinculantes  

6.1  Capacitação e educação a cargo dos Estados sobre acordos vinculantes e não 

vinculantes. Os Estados deveriam tomar medidas para capacitar e educar os funcionários 

pertinentes do Ministério das Relações Exteriores e de outros ministérios pertinentes ou 

agências, para assegurar a consecução do seguinte:  

(i)  identificar os diferentes tipos de acordo vinculante e não vinculante e distinguir entre 

eles;  

(ii)  entender quem, no âmbito do Estado, tem competência para negociar e celebrar que 

acordos;  

(iii)  seguir os procedimentos internos para a celebração desses acordos; e  

(iv) compreender os efeitos jurídicos e de outra natureza que possam decorrer de 

diferentes tipos de acordo internacional. 

Comentário: Conforme estas Diretrizes dispõem claramente, a prática existente do Estado com 

respeito a acordos internacionais reveste crucial importância para o Direito Internacional e as relações 

internacionais. Não obstante isso, também é evidente que não se trata de certo conjunto simples de 

ferramentas que os Estados e suas autoridades possam aplicar intuitivamente. As atuais variantes de 

definições, competências, métodos de identificação, procedimentos e efeitos exigem conhecimento 

especializado e atenção para que se tenha a certeza de que um Estado está em condições de promover 

seus interesses em matéria de política exterior e simultaneamente evitar equívocos, mal-entendidos e 

disputas (jurídicas ou de outra natureza). Por esse motivo, é importante que os Estados destinem os 

recursos necessários para informar as autoridades pertinentes sobre esses temas.244 

                                                      
241  Resposta do México, supra, nota 110. 

242  Resposta da Jamaica, supra, nota 71; ver também Resposta do Peru, supra, nota 66. 

243  Isso, no entanto, seria contrário à presunção de validade conferida aos tratados celebrados em violação de 

procedimentos internos no contexto interestatal pelo artigo 46 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados. Ver a nota 77 supra. No entanto, não é evidente que o artigo 46 constitua Direito Internacional 

consuetudinário. Ver Jan Klabbers, nota 77 supra, em 557. 

244  O Grupo de Trabalho sobre Prática de Tratados pediu pareceres sobre capacitação relativa a acordos 

vinculantes e não vinculantes. As respostas deram conta da diversidade de esquemas formais e informais 

mediante os quais os funcionários encarregados de tratados formam outros funcionários, tanto nos próprios 
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A Diretriz 6.1 focaliza a prestação de adequados serviços de capacitação e educação para altos 

funcionários do Ministério das Relações Exteriores sobre os diversos aspectos dos acordos 

internacionais. A esses funcionários costuma-se confiar a responsabilidade global em matéria de prática 

de tratados do Estado. Por conseguinte, é razoável que os Estados se dotem de suficiente experiência 

técnica para distinguir os tratados do Estado da crescente prática de outras modalidades de acordos 

internacionais, inclusive contratos interestatais vinculantes e acordos interinstitucionais. Quando seja 

necessário, esse tipo de capacitação deve ser extensiva a outros funcionários e escritórios pertinentes. 

Dispor, em toda a região, de altos funcionários adequadamente capacitados ajudará a melhorar as 

práticas existentes e a reduzir a confusão reinante com respeito à natureza jurídica de diversos acordos 

(como os rotulados como “memorandos de entendimento”) e à identificação das instituições com as quais 

outros Estados podem celebrar acordos vinculantes e não vinculantes. Aprofundar o conhecimento 

quanto aos diversos tipos e efeitos dos acordos vinculantes e não vinculantes pode permitir às autoridades 

do Ministério das Relações Exteriores assessorar os responsáveis pela adoção de decisões sobre as 

soluções de compromisso que implicam dar preferência a determinado tipo de acordo em comparação 

com outro.  

6.2 Capacitação e educação referente a acordos interinstitucionais. Caso um Estado 

autorize a celebração de acordos interinstitucionais, deve tomar medidas para capacitar e educar os 

funcionários pertinentes de um organismo governamental ou de uma unidade territorial subnacional do 

Estado para que possam fazer o seguinte: 

(i) identificar os diferentes tipos de acordos vinculantes e não vinculantes e distinguir 

entre eles;  

(ii) entender quem, no âmbito do Estado, tem competência para negociar e celebrar que 

acordos;  

(iii) seguir os procedimentos internos para a celebração desses acordos; e  

(iv) compreender os efeitos jurídicos e de outra natureza que possam decorrer de 

diferentes tipos internacionais. 

Comentário: Nem todos os Estados autorizarão acordos interinstitucionais, sejam eles tratados, 

contratos ou compromissos políticos.245 Para os que o fazem, no entanto, será necessário assegurar que 

as instituições competentes para a elaboração de acordos estejam dotadas de capacidade suficiente para 

exercer adequadamente essa competência. Essa capacitação pode consistir em exercícios em âmbito 

nacional em que se ministre a funcionários não pertencentes ao Ministério das Relações Exteriores do 

governo nacional educação sobre acordos internacionais e também – o que não é menos pertinente – 

sobre os procedimentos que devam ser observados na esfera interna para autorizar esses acordos. Quando 

as unidades territoriais subnacionais possam celebrar acordos,  seria benéfico que recebessem 

capacitação e educação similares. Esses programas podem reduzir os inconvenientes decorrentes de 

situações relacionadas à competência, em que uma instituição atue carecendo de competência para isso 

ou assumam de outro modo, compromissos em detrimento do Estado considerado em conjunto. Um 

maior conhecimento sobre os diversos tipos e efeitos dos acordos vinculantes e não vinculantes pode 

permitir às instituições do Estado elaborar, em matéria de acordos, uma prática que seja coerente com 

seus interesses e, ao mesmo tempo, admitir políticas e procedimentos de outros países.  

 

                                                      
ministérios das relações exteriores como em outros ministérios e dependências. Ver, por exemplo, Grupo de 

Trabalho sobre Prática de Tratados, supra, nota 40, em 4, 6-7, 22, 24 (em que se detalham a capacitação e a 

orientação oferecidos pelos funcionários encarregados de tratados na Alemanha, Canadá, Coreia, Espanha, 

Finlândia, Israel, Japão e México).  

245Ver a Diretriz 2.2 e o comentário que a acompanha.  


