
vante para a investigação foi o exercí io que resu ltou 
. Entretanto, para não ultrapassar o número de pá i

) formato da série impõe, ficou decidido que eles serão 
, i1 izados no síti da Edito ra (www.editorarenovar. 
Recomendo vivam nte sua consulta. Trata-se de ma

-dito, na forma como organizado (Anexos I, II fV), 
...ce ompr ensão mais exata dos resultados alca nçados. 
vid , por igual , a atenção dos interessados para a Ação 
j Inconstitu ionalidade n') 1.625, que tramita no Su 
'ribunal FederaL Essa ação d iz diretamente om o tema 
do. AcompanJlar o julgamento é, pois, s encial, uma 
:l Judiciário nacional, pelo voz da cúpula , estabelecerá () 
ro a s r seguido no proc rumento de terminação de trcl

ra U. 
ro aqui os agradecimentos lançado no rump r da tese 

ito para fazê-lo agora aos membros da Ban 'a. A inqulri
fui submetido no Salão Nobre das Arcadas na manhã 
nho ha de fi ar registrada de modo perene na::. minhas 

• lembranças. A densidade técnica das culocaçõe~, a 
.n ia das análises, a ndalgUla no trato representam para 
)d lo de pro ediment a s r eternament s guido, 
im, compartJ!ho momento pessoal. Enfrentava imensa 
de em dar micio à redação quando minha filha loi de 

l ílio. Na tentativa de exp!Jcar J ela a importânt:ia de 
a hedo de As is, velo-me a ldeia de parafrasear J aber
emórias Póstumas de Brás Cllbus Cuida-s do primei

,rafo da tese. Para além do prazer da leitura do grande 

, le nos auxilia na difícil arte de escrev r . Tocado pelo 

I ril e sob inspiração machadiana, segui ' diante. 

I ciente das limitações da presente obra, espero, no en


ssa ela ser útil à comunidade c.ientífica, lO público es
uo e a quanto têm interes e em aprimorar s us conhe
s de dirf>íto internaci.onal. Cone) 'om a indulgência do 
agrade o o obséquio de uma notÍLia sobre sua Impre 
pgarcia a 'uol.com.br) . 

'üia, dia de São Jorg de 2010 
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Introdução 

"Tudo é I 

Tudo é dispe 

Algum tempo hesitamos se devíamo 
pelo prin ípi ou p lo fim, isto é, se ti. 

menta (celebração) ou a morte (termir 
Suposto uso vulgar, eja analisar r 
on id ra óes nos levaram a adotar dif 

primeira é que o tema - termina ão - . 
d pouco explorado no Brasil e no mund 
o assunto, Lomo buscaremos demonstrar 
·ulto. 

Assim, a proposta da pre ente te e c ; 
dimcnto d t rmmação de tratados, corr 
papéis do poderes Executivo e Legi lati, 
d : (i) do marco teórico proporcionado 
nacional, 	(U) do modo de proceder d c 
m r lação ao assunto (direito constitucic 
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