Anais I Congresso LatinoAmericano de Direito da Universidade Iguaçu – Campus V - Conexão Acadêmica/ISSN: 2236-0875
www.conexaoacademica.net

Aspectos gerais dos tratados internacionais
Alceu Rangel da Silva Junior*
Professor de Direito Internacional e Direito Econômico da UNIG, Campus V.
Professor de Introdução ao Estudo do Direito e Economia da UNIG, Campus V.
Professor de Direito do Trabalho no Curso de Administração da UNIG, Campus V.
Especialista em Dir. do Trabalho, Dir. Previdenciário e Medicina e Segurança do Trabalho.
Analista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

RESUMO
Historicamente, as relações entre os Estados eram regidas pelos costumes internacionais.
Contudo, a partir do século XX, com a criação das Organizações Internacionais e devido
à complexidade das relações jurídicas estabelecidas no cenário mundial, bem como à
frequência com que elas vêm sendo realizadas pelos membros da sociedade internacional,
os costumes internacionais passaram a ser substituídos pelos tratados internacionais.
Assim, atualmente, os tratados ocupam posição de destaque na ordem jurídica mundial,
eis que são a principal fonte do Direito do Direito Internacional. Tal posição de destaque
se deve ao reconhecimento geral de que todos os assuntos mais relevantes para a
sociedade internacional encontram-se regulados por meio desses importantíssimos
instrumentos de expressão do Direito das Gentes. Além disso, a norma escrita, como é o
caso dos tratados, confere maior segurança jurídica às relações jurídicas internacionais,
possibilita e facilita o aperfeiçoamento técnico-científico da norma jurídica internacional,
democratiza o Direito Internacional, propicia a intervenção dos Estados que não
participaram da formação de diversas normas internacionais consuetudinárias e permite
a adesão futura de Estados que não participaram da elaboração do tratado. Sendo assim,
restam claramente demonstrados alguns dos diversos motivos que tornam indispensável
o estudo dos principais aspectos relacionados aos tratados internacionais, tais como a sua
natureza jurídica, conceito e requisitos de validade, a legitimidade para a sua celebração,
o seu procedimento de elaboração, a forma como se opera a sua incorporação no
ordenamento jurídico interno dos Estados e os conflitos entre tratados internacionais e
normas jurídicas internas dos Estados.
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