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Introdução 
 

Os limites entre direito nacional e direito internacional tornam-se mais 

tênues por diferentes processos de construção, implementação e controle de 

normas. Trata-se do resultado de um processo de internacionalização do direito, 

que se expande em diferentes níveis. No plano internacional, nota-se o 

adensamento das tradicionais fontes do direito internacional. No plano 

doméstico ou transnacional, a criação de outras fontes jurídicas distintas, a 

partir do contato direto entre atores subestatais e transnacionais, públicos e 

privados, mas que encontram dificuldades em ser classificadas como verdadeiras 

fontes de direito internacional.  

A internacionalização do direito é um processo de operacionalização 

comum do fenômeno jurídico por diferentes atores, em diferentes territórios. 

Revela efeitos importantes sobre o sistema jurídico contemporâneo, porque traz 

consigo a ideia de desterritorialização, construção do fenômeno jurídico de 

forma multidirecional e por diferentes atores. A assunção da hipótese pressupõe 

rediscutir alguns conceitos tradicionais da teoria do direito internacional. 

Primeiro, a possibilidade ou os limites da compreensão do direito como um 

sistema organizado de forma piramidal, hierárquica, arborescente, como 

propunha Kelsen, em face da ideia da construção do fenômeno jurídico em 

redes1. Segundo, o debate sobre a multiplicação de fontes de direito 

internacional. Terceiro, como consequência lógica, uma visão do direito 

internacional como um conjunto fragmentado, antagônico, inefetivo em face de 

                                                 
!! "#$%! &'%! (! )*+,-".*'%!!"# $%# &'(%)*+"# %,# ("-"%,'! /012! 13(! 456027(! 879:(;47<1(! 81! 82074'!

=21>(::(?@! /1A:7;94703?! 8(?! &9;1:46?! B37C(2?74972(?! #9734DE017?%! =01:(C928! 81! F92873!

=04937<1(%!GHHG%!I'!JK!(!??'!
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uma lógica de maior complexidade, adensamento e efetividade, com novas 

racionalidades que lhe dão coesão e o explicam como sistema. Quarto, a 

propriedade de rediscutir velhas ideias, consideradas ultrapassadas, como uma 

república mundial (civitas maxima), de jus gentium, a partir da universalização 

de valores em torno de temas nucleares (direitos humanos, ambiental, 

humanitário, econômico, penal, financeiro etc.) ou, então, uma simples 

expansão do imperialismo de países mais desenvolvidos sobre o resto do mundo.  

Nesse contexto em transformação, emergem lógicas heterogêneas com 

diferentes concepções sobre sistema jurídico, conflitos de culturas e de religiões, 

aspirações de hegemonia. Qualquer tratamento universal sofre dificuldades em 

legitimar-se. No plano internacional, acumulam-se lógicas setoriais distintas, 

como conflitos entre direitos humanos e comércio, direito humanitário e 

garantias fundamentais, mas também crescem as pontes de complementaridade 

entre diferentes subsistemas jurídicos. A teoria jurídica procura não apenas um 

novo “dever ser”, a partir de uma busca dos tratamentos jurídicos possíveis para 

uma nova realidade, mas também identificar a nova realidade, o que é muito 

difícil, porque tal realidade ainda não se estabilizou, os processos de interação 

entre os atores envolvidos estão em plena ebulição. De fato, a realidade 

transforma-se mais rapidamente do que o pensamento jurídico está acostumado 

a avançar. Diferentes princípios e conceitos basilares do direito internacional são 

insuficientes para servir como guias interpretativos do ordenamento jurídico: 

autonomia e soberania; nacionalidade, público e privado; estatal e não-estatal; 

cogente e voluntário; limites territoriais e monopólio estatal da legitimidade da 

violência. A ideia de tripartição de poderes dentro do Estado mescla-se com a 

lógica internacional numa profusão de fontes, de aplicadores e de executores do 

Direito. Não há ainda conceitos novos que sejam aceitos pelos Estados ou 

mesmo consensuais na teoria jurídica como satisfatórios quanto à coerência ou 
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legitimidade para identificar um novo modelo jurídico suficiente para explicar 

os fenômenos que ocorrem e as relações entre os atores internacionais.  

No campo empírico, parece haver um duplo problema. Primeiro, as 

respostas formuladas pelo sistema jurídico perdem gradativamente sua 

previsibilidade, porque a cada situação ou tema o sistema jurídico provê uma 

resposta distinta, incoerente com as demais. Segundo, os subsistemas jurídicos 

passam a ter dinâmicas próprias que conseguem atender às demandas dos 

demais sistemas sociais. A lógica dos subsistemas entra em conflito com a lógica 

tradicional do sistema jurídico em si. Revelam-se incoerentes com respostas 

positivas oferecidas por outros subsistemas que optaram por soluções distintas 

para os mesmos problemas ou que evoluem2 em velocidades próprias, diferentes 

dos demais.  

Algumas categorias centrais precisam ser definidas desde o início: 

sistema, complexidade, pós-nacional. Existem muitas definições para a categoria 

sistema. Os juristas, ao longo do século, propuseram diferentes definições, 

procurando subsídios na matemática, na biologia e na “ciência jurídica”. As 

definições consideram um sistema como um conjunto harmônico de elementos 

ou com outras formas de sistematicidade. Para nós, um sistema jurídico é uma 

rede de processos que geram propriedades próprias, não identificáveis apenas a 

partir de seus elementos isolados e que têm a capacidade de criar mecanismos 

próprios de identidade, de autorregular-se e garantir uma autonomia relativa em 

relação aos demais sistemas sociais. O sistema jurídico é o resultado de um 

contínuo processo de racionalização e sistematização de diferentes formas, pelo 

jusnaturalismo, utilitarismo, positivismo3.  
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O sistema jurídico é um sistema social que se diferencia dos demais 

sistemas (também abstratos) por sua própria lógica de funcionamento. Como 

sistema em plena transformação, recebe as influências de seu entorno, vindas de 

relações de poder, da economia, das religiões; filtra-os por meio da sua própria 

lógica e os retorna à sociedade, com respostas que por sua vez influenciam 

novamente os demais sistemas sociais. A interação entre os sistemas se realiza de 

forma dinâmica, por meio de provocações mútuas. Não há hierarquia entre 

esses sistemas. Não se pode falar em um primado funcional, como se pensou em 

relação à economia, porque todos os sistemas são importantes e necessários, 

mesmo se, em determinados momentos, haja a preeminência de alguns sistemas 

sobre os demais. Da mesma forma, não é possível manipular de forma planejada 

as margens evolutivas desses sistemas a ponto de transformar realidades que têm 

magnitude universal, nem como altos níveis de poder ou sofisticação, nem com 

visões simplistas como o rational choice ou de uma visão ético-moralista dos 

problemas4. O direito provê conceitos e estruturas de diálogo que os atores 

políticos e econômicos não podem ignorar como gostariam. Estabelece 

condições de possibilidades para a existência de uma comunidade internacional, 

cria e altera expectativas de visões sobre justiça e legitimidade5.  

O conceito de sistema relaciona-se com outros, como ordem ou 

ordenamento jurídico. Os franceses preferem a expressão ordre juridique. Os 

anglo-saxões preferem o termo legal system. Alguns autores, como Bobbio, 

criticam essas categorias porque as consideram muito amplas e propõem a 
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categoria “ordenamento jurídico”6. A maioria dos autores, como Kelsen, 

Romano e Ost, utiliza as expressões como sinônimas, o que iremos adotar7.  

A ideia de sistema como conjunto de elementos pressupõe unidade, em 

função de algum caráter específico que os identifica. A palavra sistema vem do 

grego e significa “colocar junto, ao mesmo tempo” ou “reunião de diversas 

partes diferentes”. Não exclui a possibilidade da existência de partes do sistema 

ou subsistemas júridicos, em nosso caso, com características próprias. Os 

subsistemas jurídicos compreendem parte do sistema jurídico com elementos 

em comum, como o tema ou uma lógica de funcionamento. Um dos pontos a 

ser discutido no trabalho é a ideia de fragmentação ou unidade do sistema 

jurídico, em função da maior especialização dos subsistemas com o processo de 

globalização. Há diferentes autores que defendem que a especialização teria sido 

tão importante, que os subsistemas teriam ganhado autonomia em relação ao 

sistema jurídico, havendo vários sistemas jurídicos internacionais autônomos, 

enquanto outros defendem uma nova complexidade do sistema jurídico, com 

bases de identificação mais amplas, capazes de abarcar as diferentes 

especificidades dos subsistemas.  

Outro conceito importante se refere à ideia de complexidade. Pressupõe 

uma interação firme e pouco previsível entre os diversos elementos que 

compõem o sistema jurídico internacional. Neste caso, a complexidade do 

sistema jurídico internacional prevê maior interação entre as fontes tradicionais 

do direito internacional público (tratados, costumes, atos unilaterais e 

princípios gerais do direito internacional), sua interação com outras formas de 

produção normativa (subestatal, público, privado e transnacional). É diferente 

de um sistema complicado, no qual há fortes interações entre os diferentes 
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elementos, mas o resultado é previsível, enquanto em um sistema complexo se 

perde a previsibilidade8. Pressupõe, ainda, a construção de novas formas de 

hierarquia entre normas, em função não apenas de sua natureza, mas de seu 

conteúdo, e a revisão da visão das formas de interação entre o direito nacional e 

o direito internacional, com a criação do direito em camadas, com níveis de 

interação variáveis em função da origem (nacional, regional, internacional) e do 

tema tratado (direitos humanos, humanitário, internacional econômico, 

ambiental, entre outros).  

Por fim, direito pós-nacional. Mesmo que se trate de uma categoria 

usada há alguns anos, foi popularizada por Habermas, para identificar 

mudanças nos conceitos de cidadania, democracia e governança global fora do 

Estado-nação, no final dos anos noventa9. Outros autores passaram a utilizar o 

conceito de forma mais ampla, mostrando que vários processos políticos e 

jurídicos se constroem independentemente dos órgãos centrais do Estado, 

tradicionalmente responsáveis por construir o direito internacional, como por 

processos que envolvem atores subnacionais ou transnacionais, públicos e 

privados. Deste modo, o uso dessa expressão não significa que o Estado deixe de 

ser o centro do direito internacional ou que não existam mais nações10. Neste 

texto, procura designar mais um momento de transição do que um conjunto de 

características de um novo direito.  

O trabalho é limitado a um período histórico determinado: o século 

XXI, considerado aqui como tendo seu início após a queda do Muro de Berlim 

e o fim da Guerra Fria, em 1989. Certamente, trata-se do resultado de um 
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processo histórico, mas que vem intensificando-se recentemente, nos últimos 

vinte a trinta anos. Denomina-se o período compreendido no século XVIII, de 

moderno, no século XIX, de clássico e no século XX, de contemporâneo. Nós 

nos concentraremos especialmente nas transformações após o fim da Guerra 

Fria, em um período que os autores têm classificado de pós-moderno, ainda que 

o conceito de pós-modernidade varie grandemente entre os autores e tenha 

diferentes significados11 ou então, de pós-nacional. Não entraremos neste 

debate. Os períodos anteriores, cheios de questões interessantes e várias 

transformações, serão relembrados em questões pontuais, em especial para 

mostrar a novidade ou a falta de inovação do período atual. De fato, nota-se 

que muitas discussões atuais são meras releituras de discussões do passado. 

Os limites do trabalho são um pouco o espelho de suas pretensões. Ao 

querer abordar um cenário muito vasto e rediscutir questões teóricas 

fundamentais, a análise é por vezes superficial e desconsidera autores ou 

fenômenos importantes. A escolha das teorias, dos conceitos, do período 

histórico e dos exemplos foi um procedimento árduo, que certamente poderia 

ser realizado em maior profundidade. Cada um dos processos estudados tem 

sido objeto de teses. No entanto, dentro do objetivo de pesquisa, procurou-se 

escolher as questões que tinham maior relação com o objeto e utilizá-las dentro 

dos limites considerados razoáveis para demonstrar a ideia a cada ponto, em vez 

de realmente explicar e aprofundar cada tema. Não se pretende propor uma 

nova teoria explicativa dos fenômenos aqui tratados, mas apenas realçar alguns 

aspectos da realidade. 

A metodologia adotada parte de uma análise da realidade para se chegar 

à rediscussão das teorias. Numa primeira parte, discutem-se os fatores, atores e 
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processos de internacionalização do direito12. Numa segunda parte, aborda-se a 

nova configuração do direito internacional e como esses fatores afetam 

conceitos jurídicos tradicionais. Na primeira parte, considera-se que o sistema 

júridico, em face de uma nova realidade, cria novos ou intensifica velhos 

processos de construção, implementação e controle de normas jurídicas e outros 

processos normativos não-estatais, com variadas características. Surgem novos 

atores, novos instrumentos, novos mecanismos de operacionalização do 

fenômeno jurídico no plano internacional. Na segunda parte, discutem-se as 

características do sistema jurídico em face da internacionalização do direito e se 

essa reconfiguração coloca em dúvida alguns fundamentos clássicos da teoria do 

direito internacional. 

No primeiro capítulo apresentam-se alguns fatores de transformação. 

Destacam-se os efeitos da globalização ou da mundialização sobre o fenômeno 

jurídico. Houve a possibilidade da construção da força no direito internacional 

por meio de normas jurídicas, após a queda do Muro de Berlim, o que permite 

a emergência de um novo direito pós-nacional. Os conceitos de espaço e tempo 

desvanecem-se com as novas tecnologias. Problemas globais, terroristas, 

sanitários e ambientais criam novas comunidades involuntárias em torno da 

ideia de risco. Crises globais com efeitos importantes rompem barreiras 

tradicionais às mudanças do sistema jurídico. 

No segundo capítulo, são apresentados diferentes processos de 

internacionalização do direito por meio de processos tradicionais. Nas relações 

jurídicas internacionais, compreendidas pela teoria do direito internacional 

desde o período moderno, há um fenômeno marcante de adensamento de 
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juridicidade. A multiplicação dos tratados, costumes, atos unilaterais ou outros 

é notória e crescente em diferentes temas: comércio, finanças, direitos humanos, 

direito penal, direito do trabalho, meio ambiente, terrorismo, lavagem de 

dinheiro e muitos outros. O internacional exerce uma influência importante 

sobre o nacional: inspira normas, favorece a criação de normas integradoras e 

até mesmo impõe regras jurídicas comuns. 

No terceiro capítulo, discutem-se processos de interação direta entre 

atores subnacionais, transnacionais, públicos e privados, independentemente de 

coordenação ou normas internacionais. Há um processo de confluência dos 

conteúdos dos ordenamentos jurídicos dos Estados: o uso de práticas 

administrativas similares entre as burocracias estatais, com ou sem contato com 

seus parceiros no exterior; a criação de uma espécie de conjunto normativo 

operativo próximo na administração; o uso de lógicas jurídicas comuns entre os 

tribunais nacionais e internacionais; a fertilização cruzada entre tribunais; a 

criação de regulações fora do Estado entre empresas, com menor ou maior 

dependência dos atores estatais ou até por conjuntos normativos privados, com 

pretensão de universalismo e autonomia.  

Essa contextualização permite passar à segunda parte da análise, que 

procura demonstrar as características de um direito internacional e a 

propriedade do uso de alguns conceitos da teoria tradicional do direito. A 

segunda parte começa com a escolha de algumas áreas para demonstrar como os 

métodos de criação, implementação e controle de alguns subsistemas jurídicos 

se expandem, ganham maior densidade, criam instrumentos operativos 

próprios. Busca-se demonstrar que o direito em face da globalização passa a ter 

diferentes lógicas de funcionamento, especializando-se conforme a própria 

sociedade internacional se transforma e se especializa. Neste sentido, procura-se 

analisar os elementos centrais do direito internacional humanitário, do direito 

penal internacional, dos direitos humanos, direito internacional econômico, 
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ambiental, mas muitos outros temas também poderiam ser analisados no 

mesmo sentido. 

Assim, pode-se chegar a uma discussão de cunho mais geral sobre como 

esses fenômenos impõem novas ideias à teoria jurídica tradicional ou 

simplesmente rediscutir velhas ideias à luz de novos fatos, o que é realizado no 

quarto capítulo. O debate sobre a expansão da internacionalização do direito ou 

a aproximação dos direitos nacionais por meio do direito comparado não são 

debates novos. Nota-se que vários conceitos são revisitados pelos autores 

contemporâneos à luz de uma nova realidade. A ideia de direito global, por 

exemplo, assemelha-se à antiga ideia de direito universal, embora possam ser 

também fenômenos muitos distintos, conforme os autores e a época.  

O quinto capítulo procura analisar se determinados fatos alteram 

conceitos tradicionais do direito internacional público, em especial o debate 

sobre novas fontes de direito internacional; a ascensão dos atores privados e de 

processos normativos não-estatais; e se a multiplicação de tribunais 

internacionais e outras instâncias de solução de conflitos significaria na prática 

uma fragmentação do direito internacional pela possibilidade de decisões 

antagônicas.  

De forma geral, para explicar o direito global ou o direito universal de 

hoje revivem-se teorias derivadas do direito romano, como a ideia de jus 

gentium ou de um novo direito natural. São Tomás de Aquino já revisitava e 

apresentava novas roupagens ao direito natural, que se mantiveram presentes na 

teoria jurídica até o século XV, com a Escola de Salamanca, a exemplo de 

Vitória. Nota-se ainda uma releitura das teorias jurídicas do início dos séculos 

XVIII, XIX e XX que, por outros caminhos, procuravam encontrar um 

fundamento de validade comum ao direito ou reforçar a ideia de um direito 
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universal com regras comuns, justificadas na primazia do internacional sobre o 

nacional13.  

No último capítulo, procura-se discutir alguns debates atuais ainda 

mais gerais sobre a existência de um único sistema jurídico internacional, a 

possibilidade de construção de uma república mundial, democrática e 

participativa ou, ao menos, de um direito global. Atualmente, destacam-se duas 

correntes principais que discutem o tema: alguns são favoráveis a um pluralismo 

jurídico internacional, que chega ao extremo de defender a fragmentação do 

sistema jurídico em múltiplos sistemas; outros são a favor de uma nova 

complexidade, se mantida a ideia de unidade do sistema ou da ordem jurídica 

internacional. A ideia de universalidade, direito global, direito mundial ou 

ainda de direito comum — as expressões variam conforme os autores — parece 

caminhar para a compreensão de um processo de complexidade do direito 

internacional, com elos de criação do direito e conexão com o direito nacional e 

entre subsistemas normativos do direito internacional público e privado 

diferentes dos anteriores14.  

A nosso ver, o direito internacional é hoje construído a partir de macro 

e microprocessos de expansão de suas fontes e sujeitos tradicionais, com a 

atribuição de capacidades e competências soberanas ao plano internacional, com 

a criação de novas influências do internacional sobre os nacionais, ao mesmo 

tempo em que há a aproximação dos direitos nacionais e a difusão de novas 

fontes normativas, independentes dos Estados e das Organizações 
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Internacionais. A expansão ocorre em muitos temas, com lógicas próprias: 

comércio, meio ambiente, direitos humanos, direito humanitário, direito 

financeiro, direito penal, direito do trabalho e contribui para a construção de 

um direito pós-nacional com diferentes formas de funcionamento, diferentes 

fontes e diferentes atores que devem ser compreendidos dentro de uma nova 

complexidade. 

Como todo processo de transformação, em escala global, sobre um 

grande sistema, há momentos, espaços e temas em que esse processo de 

internacionalização se acelera e outros, em que diminui sua velocidade. 

Justamente porque avança em diferentes velocidades, vigora um cenário de 

policronia (um espaço com várias velocidades), que às vezes chega a uma 

assincronia (vários espaços com várias velocidades), quando os tempos de cada 

subsistema se desencontram. O sistema jurídico em face da globalização 

encontra sua maior dificuldade na ideia de uma sincronização pluralista, com 

regras comuns, que respeitem a diversidade cultural e ao mesmo tempo tragam 

estabilidade a um fictício ordenamento jurídico global15. 
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Capítulo 1 
Fatores e atores que motivam maior complexidade do 

direito internacional contemporâneo 
 

 
As mudanças na política, na economia, na tecnologia, nas relações entre 

os principais atores nacionais e internacionais impõem uma nova realidade ao 

sistema jurídico, favorável a sua internacionalização. Não é uma relação direta, 

porque o sistema jurídico tem uma lógica própria, que lhe dá coerência e tem 

que ser mantida para justificar sua identidade, mas indireta, que transforma o 

direito, conforme as demandas que lhe são exigidas.  

Entre os principais fatores que contribuem para acelerar o processo de 

internacionalização do direito nos últimos anos, pode-se citar a emergência de 

um cenário multipolar político e econômico. No plano político, o fim da 

bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética e a emergência de diversos 

atores, tornando possível a construção do poder no plano internacional por 

meio de regras jurídicas. No econômico, houve a ascensão de diferentes 

potências, como a União Europeia, Japão e China e, com menor importância, 

mas emergentes, Brasil, Índia e Rússia e atores não-estatais. No tocante aos 

atores que ganham importância, vale citar em especial os econômicos, cívicos e 

científicos16. No tocante aos atores econômicos, há a crescente importância de 

empresas multinacionais que concentram parcela significativa do mercado 
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global de bens e serviços e têm interesse na uniformização de procedimentos e 

formas de fazer negócios, mas também de redes acêntricas de atores econômicos, 

organizados em cadeias produtivas transnacionais. Nos cívicos, a ascensão de 

organizações não-governamentais com recursos e ou conhecimentos para 

influenciar na consolidação de regimes políticos. Nos científicos, maior 

importância de peritos, especialistas e cientistas, que determinam rumos e 

expandem os limites das possibilidades humanas.  

A mudança imposta por novas possibilidades tecnológicas aproxima 

culturas, possibilita negócios e altera a relação entre tempo e espaço nos 

processos comunicativos. A expansão rápida de meios de comunicação 

revolucionários, como a internet, a multiplicação de satélites, a universalização 

da telefonia celular, reduziu drasticamente as distâncias físicas e psicológicas 

entre os atores nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo em que contém 

diversos elementos positivos, o novo contexto tecnológico impõe outra 

realidade, a realidade de crises, e origina uma comunidade involuntária de 

Estados para o tratamento de riscos comuns.  

As crises ocorrem também em diferentes ramos do direito e 

proporcionam sua internacionalização. No âmbito penal, há a intensificação da 

internacionalização de crimes transnacionais e multinacionais, além do 

terrorismo e da construção de redes criminosas. No ambiental, a multiplicação 

de crises com o poder catastrófico, que apenas podem ser trabalhadas com a 

concertação dos principais Estados.  

É importante avançar alguns elementos empíricos que mostram os 

principais fatores e atores que impõem transformações ao sistema jurídico. 

Logicamente, não se pretende aprofundar cada um desses temas transversais, o 

que fugiria do foco do trabalho e resultaria numa digressão infindável sobre a 

globalização. O objetivo é indicar alguns pontos centrais que provocam o 

sistema jurídico, tensionam a favor de sua internacionalização e impõem novas 
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percepções e respostas diante da relação com o estrangeiro e com o 

internacional. 
 

1 MULTIPOLARIDADE POLÍTICA E ECONÔMICA  

NO SÉCULO XXI 

    

Após 1990, com a desintegração do império soviético e a ascensão do 

liberalismo econômico como modelo com pretensão universal, houve a criação 

de um ambiente favorável para a construção de regras jurídicas comuns. Ao 

mesmo tempo em que se fortaleceu o papel do Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas17, como fonte de normas jurídicas imponíveis a 

todos os Estados, foi possível reforçar o sistema de Bretton Woods com a criação 

da Organização Mundial do Comércio e o fortalecimento do Banco Mundial e 

do Fundo Monetário Internacional, além de outras organizações de cunho 

econômico-regional. 

 

1.1 Multipolaridade política com certa coordenação e possibilidade de 

construção do poder por meio do direito internacional 

O fim da bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética tornou 

possível a construção do poder por meio de normas jurídicas, como também a 

ascensão e a consolidação de ideias humanísticas. O fim da Guerra Fria, 

marcado simbolicamente pela queda do muro de Berlim, em 1989, originou 

um cenário favorável para a construção de um direito de pretensão universal, 
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em campos onde antigamente o poder de veto dos Estados dos blocos 

ideológicos em conflito certamente seria exercido. Um exemplo marcante é a 

emergência de um poderoso conjunto normativo de resoluções sobre ingerência 

militar no Conselho de Segurança da ONU. Antes de 1990, dificilmente seria 

possível a intervenção em um país, em nome da comunidade internacional, 

porque, quando o interesse de intervir era dos Estados Unidos, da França ou do 

Reino Unido, a China e a União Soviética exerciam seu poder de veto e vice-

versa. Assim, torna-se possível às principais potências do planeta, membros do 

Conselho de Segurança da ONU, agir de maneira concertada e construir um 

conjunto de regras obrigatórias sobre a manutenção e restabelecimento da paz 

internacional. É evidente que o próprio conceito de paz internacional se amplia, 

abordando novas situações, antes ignoradas pelo direito internacional. 

O Estado continua com um papel central no mundo globalizado. No 

entanto, tanto as grandes potências, quanto os Estados periféricos passam a 

construir sua política tanto no plano internacional, como no plano local. No 

plano internacional, os Estados voltam-se para três concepções do direito 

internacional: construção de uma sociedade internacional, com avanços em 

diferentes temas rumo a um certo tipo de coordenação e não simplesmente 

convivência entre as nações; em seguida, com identidade de interesses, caminha-

se para um conceito de comunidade internacional, e, por último, parte-se para 

uma ideia de solidariedade internacional, com a construção do conceito de 

humanidade18.  
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Não houve mudança na lógica argumentativa que funda o direito 

internacional desde o século XV, entre elementos egoísticos e comunitários. No 

entanto, há agora a prevalência da lógica comunitária, fundamentada em 

determinados valores mais ou menos compartilhados e um cenário geopolítico 

que permite maior coordenação entre as potências mundiais para uma ação 

conjunta conforme seus interesses, legitimados pelo direito19. 

Contra essa ideia de multipolaridade, avoca-se o argumento de os 

Estados Unidos utilizarem sua prevalência político-econômica e militar para 

impor regras de comportamento ao mundo, das quais estariam isentos. Os 

Estados Unidos avocariam valores nacionais para se furtarem aos compromissos 

internacionais, ao mesmo tempo em que impõem sua visão de mundo, via 

direito internacional, aos demais países20. As origens do excepcionalismo 

americano estariam na própria história desse país, fundado na democracia, 

contra o direito imposto por elites; na igualdade de oportunidades; no 

individualismo, em detrimento de visões coletivistas; na liberdade de comércio; 
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em uma crença religiosa presente com diferentes tradições; no ceticismo em 

relação à autoridade política; no militarismo sempre presente e no patriotismo 

do povo americano. Na teoria jurídica norte-americana, há diferentes 

justificativas para fundamentar posições próprias: ser o único a ter a missão de 

promover a liberdade e a democracia e que, portanto, não deveria submeter-se 

às instituições internacionais; o fato de alguns Estados serem mais liberais que 

os EUA e, portanto, colocarem os limites da integração global além do tolerado 

pelo povo americano; o federalismo norte-americano impor limites 

intransponíveis à integração global21.  

Discordamos destas posições. Os Estados Unidos não têm o poder de 

impor unilateralmente sua visão ao mundo. Como os demais Estados, 

maximizam suas pretensões nos fóruns internacionais de negociação, em função 

de suas possibilidades geopolíticas. De um lado, de acordo com suas 

possibilidades na política global e interesses próprios, estão entre os principais 

Estados que mantêm o processo de aumento da complexidade do direito 

internacional. Os Estados Unidos estão entre os principais atores na construção 

de quase todos os regimes multilaterais de negociação, como direitos humanos, 

comércio internacional, humanitário e penal. São os principais financiadores da 

Organização das Nações Unidas, os principais atores na Organização Mundial 

do Comércio e no Órgão de Solução de Controvérsias, cumprindo quase todas 

as condenações sofridas em diferentes tribunais internacionais. Por outro lado, 

os Estados Unidos descumpriram a decisão do Conselho de Segurança da ONU 
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de não invadir o Iraque, não ratificaram os vários tratados multilaterais 

ambientais (como Quioto), penais (como o Tribunal Penal Internacional), de 

direitos humanos (a Corte Interamericana) e humanitários (como contra minas 

terrestres e outras armas banidas) que ajudaram a criar e denunciaram a 

jurisdição obrigatória da Corte Internacional de Justiça após as primeiras 

decisões com efeitos vinculantes e as primeiras derrotas sofridas22. 

Da mesma forma que os Estados Unidos, as demais potências mundiais 

usam seu poder econômico e militar para impor seus pontos de vista e reforçam 

posições próprias, características de suas culturas. A bandeira europeia em torno 

dos direitos humanos deriva em grande parte da enorme perda de vidas durante 

as duas guerras mundiais. De fato, na Europa do final do século XX, é raro 

encontrar famílias que não tenham perdido pessoas durante a guerra, sem 

contar as grandes destruições de diferentes cidades. O excepcionalismo europeu 

está fundado numa forte cultura em defesa dos direitos humanos e na visão de 

desenvolvimento com respeito à soberania popular e à proteção individual. No 

entanto, não significa que se trate de um conjunto de Estados que não use seu 

poder econômico para fazer avançar posições jurídico-políticas em defesa de 

valores e de sua própria economia. As sanções europeias contra a Turquia e o 

Egito, nos anos oitenta, para forçar esses países a mudarem sua posição em 

relação aos direitos de propriedade intelectual foram similares àquelas impostas 

ao Brasil, pelos Estados Unidos, no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio 

Americana. A exclusão do Sistema Geral de Preferências Europeu de Myanmar, 

em 1997, pela imposição de trabalhos forçados, ou de Belarus, em 2007, pelas 

violações graves aos direitos humanos são exemplos de práticas similares pelos 

Estados europeus. A União Europeia ingressou unilateralmente no conflito no 

Cáucaso, em função das impossibilidades de atuar em nome da comunidade 
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internacional, por meio do Conselho de Segurança da ONU. Na visão de 

determinados autores, o pacificismo europeu seria uma resposta racional à 

distribuição global da força militar, tanto quanto uma ideologia própria 

decorrente das duas grandes guerras mundiais23.  

Um excepcionalismo chinês poderia ser evocado em função dos 

princípios norteadores da política externa chinesa desde os anos cinquenta, 

como respeito à integridade territorial, soberania dos demais estados, não-

agressão, não-interferência nos assuntos internos, equidade e benefícios mútuos, 

e coexistência pacífica. Neste sentido, os direitos humanos são garantidos pelo 

Estado, que os concede segundo determinadas condições. Assim, cada Estado 

teria sua própria visão sobre os direitos humanos, conforme suas tradições 

nacionais. De forma importante e mais específica, a política externa chinesa 

funda-se na crença de uma ordem jurídica internacional com responsabilidades 

comuns, porém distintas, típicas do direito do desenvolvimento, dos anos 

cinquenta e sessenta. O sistema internacional deveria buscar o desenvolvimento 

de todos os Estados, exercendo uma política redistributiva. Com base nesses 

princípios, a China se opôs à Resolução do Conselho de Segurança contra 

Myanmar, em janeiro de 2007, que impunha sanções pelas graves violações 

contra os direitos humanos; se opôs à ingerência no Kosovo, em 1998, alegando 

que se tratava de assunto interno daquele Estado. No entanto, a China 

participou das diferentes resoluções sobre a ocupação de Estados pelo Conselho 

de Segurança, dezenas de vezes24. Ao mesmo tempo em que avoca a não-

agressão a nenhum outro Estado, não hesita em reafirmar que Estados vizinhos, 

como Taiwan, deveriam reintegrar o Estado chinês, porque são oriundos do 

grande império da China. 

                                                 
"#!E9a!#;500:%!$5(!B37C(2?74Q!0L!,57;9P0%!d7?I03`C(:!(M@!544I@ss??23';0Ms9A?429;4tR]]RK]]!

"$!=+Ud&"+d%!U'!(!/"#T*+%!*'%!B37C(2?9:!(>;(I47039:7?M'''!536!530"(3%0*43%$#.%2%!0I'!;74'%!I'!GJD

KG'!!



39 

Lafer faz uma interessante análise da realização/afastamento do espírito 

kantiano na modernidade que, de certa forma, mostra tensão entre uma visão 

cosmopolita, em que as exceções seriam integradas na lógica de convivência, 

mais do que em imposições da visão de um determinado ator sobre os demais. 

Neste sentido, valeria o quinto item sobre a pergunta de Kant se o gênero 

humano estaria em constante progresso para o melhor. No início dos anos 

noventa, o fim da bipolaridade americano-soviética com a queda do muro de 

Berlim parecia apontar para a realização de uma ordem cosmopolita, com maior 

homogeneidade de critérios de legitimidade, diluição de conflitos sobre formas 

de organização da vida em sociedade, maior convergência política, fim do 

apartheid, acordos de Oslo entre palestinos e israelenses e realização de 

diferentes conferências das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, 

com a participação da grande maioria dos chefes de Estado. De fato, a partir de 

2000, o período de convergência torna-se muito menos claro25. Os regimes 

internacionais sobre sustentabilidade e comércio pouco avançam e as exceções 

voltam a ser evocadas. As formas de guerra se alteraram e a insegurança global 

continua crescendo.  

Assim, o direito pós-nacional não é o resultado da expressão política de 

um único Estado mais poderoso, os Estados Unidos, porém o resultado de 

múltiplas manifestações de poder, com diversos processos fragmentados e 

muitas vezes contraditórios, contruído por Estados, mas também por novos 

processos normativos compostos por redes de atores públicos, estatais, 

subestatais e privados. Mesmo se o direito e a política guardam importância no 

plano nacional, a complexidade produz realidades divergentes, onde os mesmos 

Estados assumem posições antagônicas em distintos fóruns de negociação, que 
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ocorrem no mesmo tempo cronológico, mas em tempos diferentes de cada 

regime de negociação, caracterizando um cenário de policronia jurídica e 

política26.  

 

1.2 Multipolaridade econômica em um contexto de liberalismo 

A globalização econômica é um dos principais fatores para a 

diferenciação da sociedade e transformação dos sistemas sociais. No entanto, 

não se trata de um processo unicamente orientado pelos mercados ou pela 

economia. Envolve transformações científicas, culturais, tecnológicas, militares, 

logísticas, desportivas, ambientais e a reorganização do cenário geopolítico 

global, mas também, de forma mais restrita, transformações na política e no 

direito27. Os anos noventa deram origem à ascensão dos Estados Unidos como 

principal potência mundial em diversos aspectos, sobretudo no campo 

econômico e, em muitos casos, com pretensão de hegemonia no plano jurídico, 

de imposição de modelos universalizantes e de normas jurídicas extraterritoriais. 

Em várias circunstâncias, os modelos americanos foram aceitos globalmente.  

O fim da bipolaridade americano-soviética e a superveniência de um 

cenário geopolítico internacional multipolar criaram um ambiente favorável à 

integração econômica global. No plano jurídico, nota-se a proliferação de 

organizações internacionais de cunho universal, a exemplo da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), e a atribuição de maior autonomia e densidade 
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a outras organizações internacionais já existentes durante a Guerra Fria, como a 

própria ONU. A hegemonia americana foi reduzida com a abertura da política 

econômica da China, nos anos oitenta e noventa, o fortalecimento da União 

Europeia, a ascensão de alguns países emergentes já neste século, como o Brasil, 

a Índia, a África do Sul, a Argentina e a Rússia. Os demais contribuem de forma 

a não determinar, mas participar um pouco mais ativamente dos grandes temas 

internacionais. 

A criação da Organização Mundial do Comércio talvez seja o principal 

resultado do multilateralismo econômico no campo jurídico. A fundação da 

OMC revive a ideia de construção de um cenário de paz, a partir da maior 

integração econômica global e do próprio crescimento mundial com o 

fortalecimento do comércio e do liberalismo econômico, dentro de um espírito 

kantiano28. Torna-se necessário e possível criar regras globais, que alcancem 

uma parcela quase absoluta do comércio mundial, previsíveis, com 

procedimentos uniformes e normas para controlar abusos de Estados 

protecionistas e de Estados mais fortes, economicamente.  

A humanidade vive no final do século XX e início do século XXI um 

momento histórico muito similar ao que viveu nos séculos XIV e XV. Com o 

fim das Cruzadas e o maior contato com o Oriente, houve a criação e o 

fortalecimento de rotas comerciais, como Flandres, Champagne, entre outras. A 

criação dos Estados nacionais deve-se em grande parte aos interesses de uma 

classe burguesa em ascensão, sobretudo a partir de seu enriquecimento com as 

rotas comerciais. Para o florescimento do comércio, era preciso diminuir a 

imprevisão das regras jurídicas feudais, aumentar a segurança no transporte e na 

venda das mercadorias, diminuir a variação monetária e tributária entre as 
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unidades políticas da época e adotar regras de procedimento comum. O 

nascimento do Estado na baixa Idade Média está diretamente relacionado com 

o financiamento de grandes senhores feudais pela burguesia, para a composição 

de exércitos capazes de convencer os demais líderes políticos a se submeterem a 

seu poder soberano.  

Atualmente, vive-se um novo ciclo desse processo. O comércio não é 

mais local, é global. A burguesia contemporânea é composta por empresas que 

atuam em todo o mundo, não têm suas fronteiras dentro de um Estado, 

circulam com seus produtos em vários Estados. Da mesma forma que na baixa 

Idade Média, precisa de regras uniformes, previsíveis que possibilitem modelos 

de negócios aplicáveis em todo o mundo, com sistemas de solução de 

controvérsias que protejam seus investimentos. Para isso, é necessário criar 

estruturas globais de produção, execução e aplicação das regras jurídicas. De 

certa forma, a ascensão do liberalismo econômico, mesmo em países fechados 

politicamente como a China, contribui para criar o ambiente necessário para 

esse processo. 

Emerge o conceito de modernidade. Há uma desconstrução de valores, 

baseada no individualismo. Valores privados se sobressaem em detrimento de 

valores coletivos. Uma lógica de domínio econômico prevalece em todos os 

campos e situações que impliquem a percepção do progresso social. 

Fundamentos em eficiência de concorrência ou rivalidade disputam espaço com 

ideias de cidadania e solidariedade, na tentativa de explicar a apropriação dos 

benefícios gerados por uma nova realidade. A transformação de uma economia 

de mercado em uma economia capitalista, baseada na acumulação de bens de 

capital e na banalização da razão, cede espaço a uma racionalidade baseada na 

acumulação de bens, como efeito da dominação capitalista nos mercados29.  
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Chamaremos de globalização o processo de maior integração 

econômica global, que abrange elementos comerciais, financeiros, monetários e 

outros a eles relacionados. Trata-se de uma categoria com inúmeros conceitos, 

que variam conforme os autores e os domínios de análise, mas adotaremos esse 

conceito simples, que pretende tornar-se complexo ao longo do trabalho. A 

globalização interage e diferencia-se de outro processo paralelo, conhecido, 

sobretudo na teoria francesa por mundialização, voltada para a maior integração 

dos direitos humanos, de estruturas estatais em diferentes temas do direito. 

Entre as principais características desse processo de globalização, destacam-se: 

“desnacionalização dos direitos, desterritorialização das formas institucionais e 

descentralização das formas políticas do capitalismo; uniformização e 

padronização das práticas comerciais no plano mundial; desregulamentação dos 

mercados de capitais; interconexão dos sistemas financeiro e securitário em 

escala global; realocação geográfica dos investimentos produtivos; evolação dos 

investimentos especulativos; unificação dos espaços de reprodução social, 

proliferação dos movimentos migratórios e mudanças radicais na divisão 

internacional do trabalho; estrutura político-econômica multipolar”30. Neste 

trabalho, usaremos ambos os termos de forma similar. 

No entanto, ainda que multipolar, a distribuição de poder, recursos, 

competências, funções, condições de trabalho e emprego, lucratividade, fluxos 

de pagamentos, tecnologias e informações entre os diferentes Estados centrais e 

periféricos é fortemente assimétrica. A globalização não se confunde com um 

universalismo ético, que pressuporia luta contra a pobreza31. Há fortes 
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desigualdades na distribuição de benefícios entre países centrais e periféricos. 

Sequer podemos identificar boas articulações entre as lógicas econômicas de 

natureza mercantil, financeira, produtiva ou rentista. Mesmo dentro de uma 

lógica liberal, há contradições profundas e tensões contínuas32. A desigualdade 

não é necessariamente mais favorável a Estados com grandes dimensões 

territoriais ou a Estados com maior antiguidade de dominação, porque existem 

países pequenos, a exemplo dos tigres asiáticos que investiram bastante na 

construção de estratégias de desenvolvimento com base na venda de serviços 

eletrônicos, com ênfase no sistema bancário, e conseguiram um nível de 

influência global bastante relevante. 

Mesmo no âmbito nacional, o controle dos Estados sobre suas 

fronteiras também diminui com a expansão de novos modelos financeiros. Os 

fluxos financeiros globais de capital especulativo, diários, ultrapassam os valores 

gerados pela economia da grande maioria dos países. A tendência é que os 

capitais se tornem altamente especulativos e sensíveis a pequenas variações de 

ordem política ou jurídica. A construção de normas nesses outros sistemas 

sociais tem que ser pensada em conjunto com suas repercussões sobre os 

interesses de investidores que não são identificados como indivíduos, como 

antigamente, mas como grandes fundos de investimento. A saída massiva de 

capital especulativo pode significar a desestabilização das estruturas produtivas 

de um país. O nível de capital investido que interfere indiretamente no nível de 

emprego e desenvolvimento do Estado muitas vezes depende de notas de 

avaliação de riscos produzidos por empresas privadas, sem controle estatal. Os 

efeitos dessas avaliações podem ser sentidos na crise europeia de 2011 e 2012. O 

Estado deve considerar a ação frequente dos agentes econômicos e financeiros 

externos quando da elaboração de normas com efeitos econômicos e mesmo no 
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contexto político interno. Ainda que substancialmente permaneçam com uma 

soberania formal, materialmente o controle de suas fronteiras no tocante a 

trocas comerciais, sistema monetário, fiscal, cambial e mesmo previdenciário 

depende muito menos de elementos jurídicos internos do que do tamanho 

relativo de suas economias, das características de sua indústria, comércio e 

serviços, da escolaridade de sua população, do grau de modernidade de sua 

infraestrutura. O grande desafio dos teóricos sobre o tema seria lidar com essa 

ruptura,  "entre a soberania formal do Estado e sua autonomia decisória 

substantiva e a subsequente recomposição do sistema de poder provocada pelo 

fenômeno da globalização"33.  

Ao mesmo tempo, há uma transição entre o Estado liberal e o Estado 

intervencionista. Neste, o direito privado se publiciza ou se constitucionaliza, 

conforme preferem alguns autores. Os contratos de adesão ou com cláusulas 

abertas sofrem intervenção. O direito do consumidor sugere a inversão do ônus 

da prova, preferências processuais para diminuição da desigualdade entre as 

partes, relativizando a ideia de pacta sunt servanda34.  

Esse processo demonstra uma tensão entre as nacionais de 

empoderamento dos consumidores e o processo de globalização, marcado pela 

lógica transnacional e pela promoção de regras que facilitam o comércio, mas 

não se voltam especificamente para a segurança do consumo ou igualdade 

formal entre os diferentes agentes envolvidos nas relações jurídicas. Nesse 

contexto, o Estado intervencionista é provocado por inúmeros atores e 

interesses a propor soluções para problemas em seu território, a regular e 

oferecer normas casuísticas, o que resulta numa proliferação de normas de baixa 

efetividade, típicas de um processo de "inflação legislativa" ou "juridificação", 
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que contribui ao ativismo judiciário e à judicialização de políticas públicas, 

fundadas em dispositivos legais, muitas vezes de natureza constitucional, que 

alargam a discricionariedade do Judiciário sobre temas a priori de competência 

do Legislativo e do Executivo35. 

Há, por consequência, uma quebra na legitimidade democrática do 

exercício do poder no âmbito territorial do Estado. A sociedade moderna 

configurou-se pelo exercício democrático, realizado no âmbito do território 

estatal. O Estado, por sua vez, exercia um controle mais ou menos efetivo sobre 

o mercado e seus atores econômicos, o que era possível por três elementos: 

sociedade, Estado e mercado, que atuavam no mesmo território. A globalização 

dos mercados possibilitou que os atores econômicos expandissem seu território, 

agindo agora de forma global. Paradoxalmente, a sociedade continua local. Em 

algumas situações muito específicas consegue expandir seu território de atuação 

a partir de contato intenso com outras coletividades, por vezes por meio de 

estruturas supranacionais, como na União Europeia, ou por organizações não-

governamentais, mas de forma muito menos intensa que os mercados. O Estado 

pouco modifica ou, quando atua externamente, depende do diálogo com outros 

Estados, em uma autolimitação mútua. Mesmo os Estados mais poderosos não 

têm capacidade de regular, de forma efetiva, atores econômicos globais36. Por 

consequência, o direito nacional sofre dificuldades na busca por efetividade das 

normas nos diversos campos socioeconômicos. A multiplicação de 

reivindicações por direitos de natureza supranacional relativiza o papel do 

Estado. Há uma erosão do monismo jurídico, que permite a criação de um 
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ambiente favorável a um pluralismo normativo37. Em outras palavras, a 

expansão de um liberalismo econômico global altera a visão liberal sobre qual 

direito internacional é estruturado. 

Os conceitos centrais do direito internacional contemporâneo: 

autonomia, igualdade, autodeterminação, soberania são conceitos tipicamente 

liberais, construídos em uma época em que o liberalismo se exercia dentro das 

fronteiras estatais, sobretudo, ganham novos contornos na maior integração 

global. As justificativas para a alteração de uma lógica jurídica consolidada se 

alternam entre diferentes visões, sobretudo de cunho comunitarista38, da 

necessidade do exercício de lógicas comuns de mercado em nível global. 

Tais conceitos liberais derivam de um direito internacional moderno, 

construído no século XVIII, sobretudo após os trabalhos de Vattel. A partir de 

Vattel, o direito internacional reforça a ideia de uma sociedade internacional, 

fundada ora na visão da autonomia dos Estados para regular seus assuntos 

internos (autodeterminação dos Estados, com um cunho liberal do século 

XVIII), ora como um marco intervencionista na construção de determinados 

valores considerados positivos, que variavam entre os séculos XVIII, XIX e XX, 

entre socorrer os povos, trazer bem-estar, evitar a pobreza, até chegar à ideia de 

promoção de direitos humanos, desenvolvimento e, numa lógica liberal do 

século XXI (outro conceito de liberalismo), de exportação de modelos 
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democráticos. Alguns autores colocam a dialética liberal-providência como o 

principal motor em torno do qual se constrói o direito internacional desde o 

século XVIII39.  

Nota-se uma emergência de redes de relações jurídicas privadas, fora do 

Estado, com capacidade de atuação transnacional, com pretensão de autonomia. 

De fato, há vários conceitos de pluralismo normativo ou de pluralismo 

normativo global. Entendemos o conceito como a pluralidade de ordens 

normativas, de forma a relacionar o tema com a ideia de complexidade ou 

diversidade. Envolve a multiplicação de fontes, atores, centros de poder, de 

lógicas comunicativas e de métodos de solução de conflitos no direito 

internacional40. 

As diferentes velocidades da expansão territorial da atuação entre esses 

três elementos geram um déficit democrático na nova realidade. Há uma 

assimetria entre globalização e mundialização. Vive-se num contexto onde a 

democracia é operada localmente sobre um poder que atua de forma restrita, 

tentando influenciar um mercado que agora é global. O aparelho político não 

consegue implementar de forma efetiva suas decisões. Nas palavras de 

Habermas, “o caráter auto- referêncial da auto-determinação e da auto-

influência política do sujeito coletivo” deixa de ser claramente definido41. Numa 

percepção sistêmica de Teubner, identifica-se um processo de extrema 

diferenciação entre os regimes sociais, um “choque de racionalidades”, o que se 
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manifesta em muitos exemplos concretos como as lógicas que impulsionam os 

fundos econômicos, a especulação financeira, as patentes farmacêuticas, o 

comércio de drogas, a clonagem reprodutiva, entre outros. “Os pecados da 

diferenciação nunca poderão ser desfeitos. O paraíso está perdido”42.  

Nesta “era de transições”, o território e as formas de legitimação ainda 

não foram definidos. Elimina-se o equilíbrio construtivo entre Estado 

territorial, política e sistema jurídico. Nos séculos XIV e XV, criou-se a figura 

do Estado nacional, para a expansão territorial dos mercados, e uma lógica de 

exercício do poder foi construída, atribuindo-se ao povo sua legitimidade. 

Agora, os Estados nacionais não explicam nem legitimam mais o exercício do 

poder. Não há um povo global. No entanto, não há outra figura legitimadora 

do poder43. Caminharemos talvez para algo entre a criação de estruturas 

político-jurídicas de coordenação global, a construção de ordens fragmentadas 

com lógicas próprias de legitimação ou ainda a regressão ao protecionismo 

nacional. “A política somente poderá ‘ganhar terreno’ diante dos mercados 

globais, quando, em longo prazo, for possível criar uma infraestrutura capaz de 

sustentar uma política interna voltada para o mundo, que não pode estar 

desvinculada dos processos democráticos de legitimação”44. Outros autores 

identificam a emergência da legitimidade por meio de regimes privados de 
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governança, que não são geridos por mecanismos de mercado, mas por lógicas 

próprias, variadas e descentralizadas45. Voltaremos ao tema no último capítulo. 

 

2 DESVANECIMENTO DOS CONCEITOS DE ESPAÇO E TEMPO 

COM NOVAS TECNOLOGIAS 

As mudanças tecnológicas, sobretudo com a internet, alteraram o modo 

de viver da humanidade e possibilitaram novas formas de poder. De um lado, 

alargam-se os processos de influência recíproca entre diferentes comunidades. 

Há uma ampliação das formas de acesso à política nacional e internacional com 

a criação de novas práticas democráticas. Possibilita-se o acesso ilimitado a 

informações. Por outro lado, torna-se possível a atores privados desestabilizarem 

economias de Estados com a movimentação brusca de grandes volumes de 

capitais, sem mecanismos efetivos de controle estatal sobre seu conteúdo ou 

métodos de operação. 

O internacional torna-se acessível, presente. O Estado, em geral, tem 

menos controle sobre os relacionamentos entre seus nacionais e estrangeiros. O 

acesso a informações torna-se ilimitado ou, ao menos, mais disponível do que a 

capacidade humana de apreendê-las. Cria-se uma “nuvem de informações” que 

possibilita a aproximação de grupos com interesses comuns, ainda que separados 

por milhares de quilômetros. Psicologicamente, o estrangeiro deixa de ser tão 

desconhecido, inacessível e torna-se presente, possível. Ainda que os 

instrumentos eletrônicos de tradução sejam precários, já possibilitam o acesso a 

informações em praticamente qualquer idioma. A torre de Babel é 

desconstruída pelo advento da tecnologia. Amplia-se o diálogo entre pessoas, 

legisladores, formuladores de políticas públicas, juízes; criam-se mecanismos de 
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transparência administrativa e de governo eletrônico; integram-se mercados. "As 

distâncias espaciais e temporais não são mais 'vencidas'; elas desaparecem sem 

deixar marcas na presença ubíqua de realidades duplicadas"46, em um contexto 

de autonomia da evolução tecnológica com poucos controles estatais. 

A internet, de forma específica, e a revolução tecnológica, de forma 

ampla, possibilitam um acoplamento entre espaços e tempos diferentes no 

campo do direito e da política. Cada Estado ou comunidade tem tempos 

próprios neste processo. A relação entre eles não é de maior ou menor evolução, 

porque trilham seus próprios caminhos. Ocorre um processo de influência 

mútua, ou irritação mútua, como preferem alguns autores47, numa lógica de 

ampliação do contrato entre os sistemas sociais. Economia, política, ciência e 

direito possuem discursos comunicativos próprios que não são antagônicos, mas 

se complementam. Com a internet, ampliam-se as influências entre outras 

esferas de construção dos sistemas sociais, antes tipicamente nacionais e 

estrangeiros, fazendo interagir mais fortemente ideias nacionais, estrangeiras, 

internacionais, a partir do contato direto e imediato dos atores envolvidos 

interna e externamente.  

Muito embora as transformações jurídicas caminhem a velocidades 

diferentes em cada espaço territorial, que variam conforme a cultura, a política, 

a economia e a diferentes critérios locais, a internet possibilita influências entre 

contextos muito distintos no tempo e no espaço. O contato com os atores de 

outros países, de forma imediata, possibilita influenciar e ser influenciado por 
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ambientes com espaços culturais e normativos que estão em momentos distintos 

da discussão dos problemas sociais. Há um choque entre culturas ou uma 

potencialização do choque entre civilizações, por meio do contato direto entre 

os diferentes ou opostos48. O choque significa influência e possibilita interação e 

aprendizado. Não há uma transformação da forma de pensar o sistema jurídico, 

mas este é obrigado a criar meios para lidar com múltiplos contextos. A internet 

funciona como uma ferramenta importante na evolução dos sistemas sociais 

como um todo. 

A tecnologia também permite democratizar informações e contornar 

controles dos Estados sobre o que ocorre dentro de suas fronteiras, ampliando 

níveis de acesso e influência de indivíduos sobre questões políticas que, 

normalmente, não lhes estariam acessíveis. O exemplo de indivíduos que 

divulgam para a comunidade internacional filmes gravados por seus telefones 

celulares em países ditatoriais, via rede mundial de computadores, no Irã, em 

2009, na Líbia ou nos movimentos políticos no Tibet, nos últimos anos, 

demonstram a incapacidade dos Estados que tentam monopolizar o controle da 

informação em seu território e dos atores individuais que querem influenciar a 

opinião pública mundial para pressionar seus Estados de origem. Exercem 

formas de pressão política do plano internacional para o nacional com o uso da 

internet. O mesmo pode ser visto no uso de redes sociais para organizar os 

movimentos de resistência e deposição de Mubarak no Egito e, em diferentes 

países, na primavera árabe de 2011. 

No plano subestatal, amplia-se a capacidade de diálogo entre os agentes 

públicos. Pela internet, torna-se possível conhecer o tratamento dado a 

problemas comuns por diferentes países, em uma pesquisa rápida e fácil e, 

portanto, acessível. No Executivo, é possível descobrir instrumentos e melhores 
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práticas para a realização de políticas públicas, interagir com outros atores e 

aprender com erros e metodologias desenvolvidas muito além das fronteiras 

nacionais. No Judiciário, o acesso a outros fóruns de discussão jurídica, a outras 

lógicas de tratamento dos mesmos temas torna possível conhecer discussões de 

tribunais estrangeiros, marcados por uma cultura e por um direito diferente, 

adaptar e utilizar esses argumentos na realidade nacional. No Legislativo, 

podem ser utilizados sistemas de e-democracia, com a coleta e participação on-

line na elaboração de projetos de lei, realização de consultas de opinião, além da 

busca por padrões normativos utilizados em outros países. Em todos os casos, é 

possível influenciar debates mundiais não apenas a partir da participação direta, 

mas tornando o conhecimento, discussões e decisões internas acessíveis aos 

demais.  

Graças à tecnologia, ampliam-se não apenas as possibilidades de 

conhecer o estrangeiro, mas também de conhecer a si próprio. O nível de 

transparência das instituições públicas avança a passos largos. No Brasil, há uma 

experiência pouco comum em outros países desenvolvidos, com a transmissão 

direta das discussões legislativas e dos debates judiciários, na TV Câmara, na 

TV Senado e na TV Justiça, em canal aberto e mesmo via rádio, o que atinge 

uma parcela importante da população. Interessante notar o crescente interesse 

dos cidadãos por estas fontes de emissão. Aumenta-se o controle e o interesse já 

percebido pelos parlamentares, de forma que é comum encontrar algum 

parlamentar discursando ardentemente perante um plenário vazio, mas ciente 

de que suas palavras estarão sendo ouvidas pelos canais de divulgação e a 

mediatização de decisões sobre leading cases, como referentes às células-tronco 

embrionárias, à importação de pneus remoldados, ao aborto de anencéfalos ou à 

aplicação da lei da Ficha Limpa, nos últimos anos. O controle de gastos 

públicos e as possibilidades de denúncias via internet ou telefone, de forma 

gratuita, pelo portal da transparência, já permitem controlar e denunciar 
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problemas em momento real sobre praticamente todos os gastos do governo 

brasileiro. É certo que a parcela da população a ter acesso real à internet ainda é 

muito pequena, mas cresce de forma rápida a cada ano, de modo que o 

potencial de benefícios do sistema é importante49.  

A ampliação rápida e cada vez mais ilimitada de mecanismos de 

processamento massivo de dados por computadores viabiliza um inédito 

processo de superações das restrições de espaço com a minimização do tempo. 

Em diferentes setores, a empresa privada progressivamente substitui o Estado 

como principal ator. Trata-se de uma reordenação das estruturas social, 

econômica, política e jurídica, que viabiliza a concentração dos recursos em 

centros exportadores de capital, como Tóquio, Londres, Nova Iorque, com um 

controle sobre fatos ocorridos em locais distantes do planeta, em tempo real50. 

 

Da mesma forma, torna-se possível integrar mercados de bens e, 

sobretudo, de finanças, deslocando instantaneamente volumes impressionantes 

de capitais entre territórios, a ponto de tornar possível a agentes financeiros 

desestruturarem sistemas econômicos de países sólidos em poucos dias, sem 

sequer serem identificados. Por certo, há controle da identidade dos fluxos 

financeiros em alguns Estados, como no Brasil, mas na maior parte dos Estados, 

nem mesmo é possível identificar aqueles que realizam as movimentações 

financeiras. 

A regulação da internet é realizada apenas de forma parcial e 

relativamente independente dos Estados, por meio do Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers (ICANN) que, muito embora receba influência 
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marcante dos Estados Unidos, tem uma relativa autonomia e serve como um 

poderoso foro de autorresolução de conflitos, no âmbito privado. A lex 

eletronica talvez seja o conjunto de regras mais privado e autônomo atualmente, 

com alto poder de eficácia em suas sanções sobre aqueles que violam suas regras 

de conduta e com poder de influência, de fato, sobre as formas de organização 

social. 

 

A relação entre tecnologia e sociedade resulta em uma dialética de 

influências e transformações mútuas. Ciência e tecnologia não avançam 

livremente, mas são direcionadas pelos detentores do poder, tanto públicos 

quanto privados, conforme seus interesses finalísticos. A ciência, como a 

tecnologia em geral, são marcadas pelo interesse daqueles que detêm o poder, 

seja o poder político, quando se trata dos investimentos públicos, seja o 

interesse privado, empresarial, quando do investimento privado. Em geral, os 

dois estão intimamente relacionados, quando se trata de ciência e tecnologia, 

mas há em praticamente todos os países, via de regra, uma forte participação, 

senão preponderância de investimentos públicos para seu avanço. A definição 

das prioridades de investimentos é a priori relacionada com os interesses da 

sociedade em geral, por meio de seus representantes políticos. Não significa que 

a evolução científica, como a internet, tenha sido provocada ou estimulada 

apenas por interesses de poder dos Estados ou de estruturas de poder 

previamente existentes. A tecnologia, conforme seus benefícios, pode em poucos 

anos difundir-se rapidamente e transformar a sociedade. O fato é que, uma vez 

transformada, a sociedade retroinfluencia a evolução da rede e de outras 

tecnologias, perenizando o ciclo de transformações mútuas51.  
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    3 ADENSAMENTO DE COMUNIDADES TRANSNACIONAIS 

INVOLUNTÁRIAS EM TORNO DE CRISES 

Um importante elemento motivador de uma coordenação global entre 

Estados e demais atores está na necessidade de lidar com riscos relacionados a 

problemas compartilhados. Todo este contexto marca um novo arranjo social, 

cujos anseios não se fundam apenas na promoção do bem-estar social, mas na 

busca de respostas adequadas e democráticas para uma sociedade global de 

riscos. 

3.1 Necessidade de crises para vencer barreiras impostas pelo sistema 

jurídico 

As crises são reveladoras da força dos poderes não-instituídos, 

sobretudo no tocante à desarticulação dos poderes no sentido das instituições 

nacionais, do déficit democrático do processo de decisão essencialmente 

burocrático e da fragmentação dos poderes no sentido das instituições 

internacionais52. As sociedades locais têm conhecimento dos riscos que as 

atingem rotineiramente e criam sistemas científicos de explicação e tratamento 

desses riscos. No entanto, a existência de crises globais, cujo tratamento vai além 

das fronteiras nacionais, obrigou os Estados a ampliarem e adensarem os 

instrumentos de cooperação internacional para lidarem em conjunto com 

determinados riscos, o que pressupõe uma união das racionalidades, nem 
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sempre evidente53. Cria-se uma espécie de comunidade internacional 

involuntária, porque os diversos atores se veem obrigados a trabalhar em 

conjunto54. Neste sentido, acreditamos que o motor da integração dos Estados 

não está apenas na vocação para criar uma comunidade global integrada em 

torno de valores positivos ou no medo de sanções por organizações 

internacionais pelo descumprimento do direito internacional55, mas também na 

necessidade de lidar com riscos globais comuns. 

Com o processo de industrialização, a sociedade passa a ter uma 

capacidade de autodestruição, de onde surge o conceito de reflexividade, ou 

seja, aquela que é objeto dos próprios efeitos destrutivos de seu 

desenvolvimento56. Tornam-se necessários instrumentos de prevenção que 

cuidem de problemas num plano global, com a participação de diferentes 

Estados envolvidos, exigindo técnicas que avancem tão rápido quanto a 

capacidade humana de autodestruir-se. Neste processo, ao mesmo tempo em 
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que a ciência clarifica relações de causalidade, paradoxalmente o excesso de 

especialização dificulta o acesso de tais explicações ao homem comum. Com o 

avanço da tecnologia, as relações de causalidade tornam-se acessíveis apenas aos 

especialistas de cada domínio. Com o aumento da quantidade de informações 

produzidas e da própria especialização, corrente em quase todos os setores, os 

especialistas também perdem a capacidade de determinação de causalidades de 

crises, cegos pelos limites impostos pela alta especialização. Passa a ser necessária 

uma interpretação conjunta de diferentes especialistas para compreender causas 

e efeitos multidisciplinares. A ciência é a única que consegue estabelecer relações 

de causalidade, mecanismos de predição e prevenção de crises, ao menos no 

tocante a crises ambientais ou sanitárias.  

Chega-se a um ponto onde é necessário repensar os limites da ciência, 

que avança em dois sentidos. Primeiro, é preciso reconhecer os limites da 

ciência na oferta de soluções toleráveis para a sociedade, em função de lógicas 

distintas que nem sempre são aquelas aceitas por valores políticos ou culturais. 

Em seguida, os limites da própria liberdade científica, sobretudo em uma época 

em que a ciência atingiu possibilidades técnicas suficientes para desnaturar o 

próprio ser humano, como com a biotecnologia moderna, as intervenções 

genéticas em embriões, a integração homem-máquina e, em diferentes 

momentos, colocação em risco de toda a humanidade e os problemas advindos 

do direcionamento dos recursos para pesquisa, relacionados a determinados 

conhecimentos aplicados. Diferentes leis nacionais, bem como a Carta Europeia 

em seus arts. 1, 3 e 13, contextualizam a liberdade da ciência dentro do respeito 

à dignidade humana, além de precisar a defesa da integridade física dos 

indivíduos diante dos avanços da medicina e da biologia57. Há, assim, uma crise 

oriunda dos próprios avanços científicos que colocam em evidência diferentes 
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percepções do mundo e recolocam em discussão a viabilidade de soluções 

globais ou de liberdades atribuídas localmente58. 

Em todos esses temas, como em outros, não discutidos aqui, sucessivas 

crises locais ou internacionais têm sido elementos vitais para impulsionar 

mudanças de paradigmas consolidados no direito. O processo de 

internacionalização do direito em geral é lento e esbarra em limites impostos 

por Estados mais fortes, mas também por atores não-estatais influentes. 

Barreiras psicológicas, culturais ou valores jurídicos mais fortes podem impedir 

a expansão do direito.  

A superveniência de crises é essencial para a mais rápida superação de 

obstáculos consolidados. E quantas houve nos últimos anos! Desde a queda do 

Muro de Berlim, a humanidade viveu diversas crises importantes: políticas, 

financeiras, terroristas, sanitárias, ambientais, securitárias, de direitos humanos, 

gerando o ambiente necessário para a criação de normas antes não-toleráveis 

pela comunidade internacional. 

Na lógica humanitária, os atentados de 11 de setembro geraram uma 

crise de segurança suficiente para alterar os paradigmas de possibilidades de ação 

da Organização das Nações Unidas e mesmo de algum Estado isoladamente 

para o combate ao terrorismo. Uma série de medidas foi aprovada com 

conteúdos que dificilmente seriam aceitos no contexto geopolítico anterior. 

Ampliou-se a possibilidade de detenção de investigados por um período de 

                                                 
%(! -b! L024(! ;03;(3429NO0! 89! I2081NO0! ;7(34`L7;9! (M! 9:P13?! I9`?(?%! ;0M! L7393;79M(340?!

872(;703980?%! ?0A2(4180! I929! ?19?! I2(0;1I9N^(?! (! <1(! 9I(39?! ?O0! 2(I2081c780?! 39?!

I(27L(279?! M138797?%! I(:9! 2(I2081NO0! 8(! I982^(?! 8(! ;038149%! 8(! 302M9?! f12`87;9?!

734(239;70397?! L138989?! (M! ;035(;7M(340?! I2081c780?! :0;9:M(34(! 01! M(?M0! I(:9!

2(I2081NO0!8(!302M9?!(M!I9`?(?!I0A2(?!L138989?!(M!;035(;7M(340?!I2081c780?!(M!(!I929!

I9`?(?!8(?(3C0:C780?'!U!2(:9NO0!(342(!I2081NO0!80!;035(;7M(340!(!I08(2!I0:`47;0!7MI^(!1M!

30C0! ;034(>40! 8(! 5(P(M0379! 734(239;7039:'! ,L'! d*EXU#DXU+$p%! ."-# J4(8"-# *)%/*3%30"-# +,#

+(4*0%! C'! YYY@! E9!+(L03894703!8(?!I01C072?%! 0I'! ;74'%! I'! RSZ'!.(2! 49MA6M!-*+XY$$*%!X'!U'%! E9!

L03894703! f12787<1(! 8q|13(! ?0;7646! 8(?! ?;7(3;(?! (4! 8(?! 4(;537<1(?! I92! :(?! ;27?(?! (4! I92! :(?!

27?<1(?'!536![Q$%3/"-#"3#G4))%/"#E#[*8G"$#;(*",(%!/927?@!d9::0c%!GHH['!!



60 

tempo em clara violação às normas de direitos humanos, sobretudo nos Estados 

Unidos e no Reino Unido. Normas com efeitos extraterritoriais foram editadas 

nos Estados Unidos e em diversos países europeus, assim como medidas que 

antes eram aplicáveis apenas aos Estados, passaram a atingir indivíduos.  

Ao mesmo tempo, a falta de capacidade das instituições para lidar com 

os novos problemas tornou-se evidente; assim como a falta de estrutura da 

ONU de agir preventivamente e em tempo para evitar o agravamento de 

conflitos, a exemplo de Ruanda e Iugoslávia, mesmo com forças de manutenção 

da paz, em 1993 e 1994, a guerra no Iraque, logo após as resoluções contrárias 

do Conselho de Segurança ou da corrupção no programa petróleo por alimento. 

Além disso, a proliferação de armas nucleares, radiológicas, químicas, biológicas 

e de destruição em massa, que ampliam a insegurança mundial59. 

O direito penal é, também, um palco privilegiado para a atuação diante 

das crises. Interessante que se trata de um ramo do direito tipicamente interno, 

ligado a tradições culturais, onde havia maior resistência à internacionalização. 

A estruturação de redes de criminosos internacionais, o aumento do consumo 

de drogas nos últimos anos e a questão terrorista originaram uma nova crise que 

impulsiona a ação coletiva dos Estados. Fraudes financeiras com impactos 

globais, a exemplo dos casos Enron, Tyco International, Adelphia, WorldCom 

nos Estados Unidos ou Parmalat na União Europeia foram suficientes para 

estimular o recrudescimento dos limites da soberania estatal na regulação 

bancária. A Enron era uma empresa americana, uma das líderes mundiais em 

energia, com 22 mil empregados e mais de 100 bilhões de dólares de 

faturamento anual. Em 2001, descobriu-se que o sucesso da empresa se dava em 

razão de sucessivas maquiagens contábeis, com participação importante de 

negócios realizados fora dos Estados Unidos, gerando uma crise com 
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consequência sobre todo o sistema financeiro, causando perdas de bilhões de 

dólares em todo o mundo e a desconfiança sobre a efetividade de normas 

aplicáveis para empresas que atuam globalmente. A partir dessas crises 

contábeis, houve o ambiente necessário para os Estados Unidos criarem normas 

de controle extraterritorial de crimes contra o sistema financeiro, mesmo sobre 

empresas não-americanas, a exemplo da lei Sarbannes-Oxley, de 2002, com a 

imposição de padrões contábeis e regras internacionais de auditoria, penas duras 

de prisão, que chegam a 20 anos de reclusão, para crimes praticados em outros 

países, inclusive atingindo nacionais de outros países. 

 

3.2 Criação de comunidades involuntárias para a gestão de crises 

Comunidades involuntárias são criadas em torno de problemas 

comuns, conhecidos ou desconhecidos. Decorrem da ampliação da 

interdependência global. Os riscos de grandes acidentes, como nos setores 

químico, nuclear, ecológico, entre outros, tornam-se imprevisíveis, 

inasseguráveis, irreparáveis, intoleráveis. São imprevisíveis, porque não 

ocorreram no passado em séries históricas suficientes para o possível cálculo de 

sua ocorrência e, via de regra, são maquiados por meio de séries estatísticas com 

pouco fundamento realístico. Vive-se um processo de socialização de riscos, 

com fixação de limites para os valores dos seguros, por meio da criação de 

fundos60, que visam dar uma proteção mínima, mas não efetivamente reparar 

danos em massa. São irreparáveis, porque não há instrumentos para remediar 

danos em massa, nem recursos disponíveis pelos atores envolvidos Da mesma 

forma, a análise deixa de aceitar uma percentagem tolerável de riscos, dentro de 
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uma matriz de análise de probabilidades, porque a superveniência do dano em si 

já seria intolerável, quaisquer que fossem os benefícios auferidos.  

As tecnologias de ponta, ao mesmo tempo em que podem contribuir 

efetivamente para a melhoria do bem-estar social, apresentam riscos de 

transformação da própria sociedade que não podem medidos a priori, apenas 

são julgados a posteriori. As mudanças da sociedade contemporânea, ao mesmo 

tempo em que a classificam como uma sociedade de informação, a moldam 

como uma sociedade de riscos cada vez mais integrada, cada vez mais mundial61. 

Há um processo de expansão dos serviços prestados pelos Estados, na 

busca da promoção de um estado de bem-estar social, ao mesmo tempo 

acompanhado pela perda do controle do Estado sobre as instituições capazes de 

resolver problemas. A criação de agências reguladoras, de empresas de capital 

misto ou mesmo a atribuição do controle dos riscos relacionados a 

determinados produtos ou serviços podem ser interpretadas num processo de 

descentralização do poder de controle do Estado. Em alguns casos, as redes 

privadas, como de selos de produtos orgânicos ou de normalização técnica 

(ISO), são os únicos instrumentos existentes em nível mundial com padrões 

comuns e confiabilidade social.  

Os cidadãos dessa sociedade de risco, conforme sua cultura e 

experiências negativas de desconfiança na capacidade de seu próprio Estado em 
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controlar riscos, criam comunidades paralelas de regulação e normalização, com 

base em instituições paraestatais ou não-estatais. Na Europa, por exemplo, a 

sensibilidade dos cidadãos é particularmente maior do que em outros 

continentes, sobretudo a partir de experiências fortemente negativas, em que a 

falha das estruturas institucionais públicas foi particularmente grave. Entre os 

exemplos, destaca-se a falha das estruturas estatais quando da doença da vaca 

louca ou do sangue contaminado. No primeiro caso, houve contaminação e 

morte de milhares de pessoas com a autorização da venda, no continente 

europeu (sobretudo Alemanha e França), de carne contaminada proveniente do 

Reino Unido, com a Encefalopatia Espongiforme Bovina (doença da vaca 

louca), mesmo havendo fortes suspeitas da contaminação dos produtos 

importados. No segundo caso, o governo francês manteve a produção de 

hemoderivados a partir de máquinas que processavam simultaneamente sangue 

de milhares de doadores, permitindo que um único doador contaminado com 

HIV infectasse milhares de receptores, mesmo quando já havia suspeitas de que 

a doença era transmitida nesse processo, gerando no início dos anos oitenta uma 

epidemia de AIDS no país e a morte de milhares de pessoas62.  

Os sucessos da tecnologia não apenas modificam nossa consciência de 

risco, mas também afetam inclusive nossa autocompreensão ética. Mesmo os 

especialistas transformam-se em leigos, em face da multitude de áreas e de 

outras especializações envolvidas a cada caso. Ao mesmo tempo em que a 

consciência do perigo aumenta, o risco torna-se parte da rotina cotidiana e não 

a desestabiliza63. Na maioria das vezes, esses riscos não respeitam fronteiras. 

Os canais de discussão sobre riscos deixam de ser os representantes 

políticos ou as formas tradicionais de exercício da democracia e passam a ser a 
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mídia, a internet. A democracia na sociedade global de riscos é mediática, 

concentrada na TV, viabilizada pela informação. O acesso amplo à informação, 

além das relativas capacidades de absorção, maturação e certeza quanto a sua 

segurança, é um dos elementos que define a sociedade contemporânea64. 

Há a fundação de um novo pacto social, baseado na ciência. “A partir 

da confissão da existência de uma crise sanitária e ambiental e da necessidade de 

sair dessa crise, conduz-se ao nascimento de um novo povo, caracterizado pela 

união dos cidadãos, políticos, cientistas e industriais, capazes de colocar por um 

instante suas divergências de lado para retomar o pacto social, integrando as 

partes da natureza e das culturas artefatos que nos cercam”65. O problema 

nuclear seria a falta de mecanismos procedimentais efetivos para viabilizar uma 

democracia global, suficientes para lidar com a diversidade cultural do mundo, 

lidar com os riscos comuns.  
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O movimento de crises se dá também em razão do progresso das 

ciências e tecnologias nos últimos anos. Diversos processos de 

internacionalização de normas ocorreram por predições científicas e não por 

danos concretos, como em relação à camada de ozônio ou às mudanças 

climáticas. Não apenas no plano internacional, mas no contexto doméstico, o 

papel das perícias científicas tornou-se essencial para guiar decisões judiciais, 

legislativas e mobilizar recursos pelos poderes executivos. Emerge o que 

diferentes autores chamam de império das ciências, justificado pelo ganho de 

legitimidade ou mesmo do monopólio da legitimidade da ciência na explicação 

da causalidade e apontamento de soluções para crises globais. 

A maior importância do conhecimento científico advém do 

desacoplamento do sistema de explicação de danos em relação ao sobrenatural. 

O ser humano diminui sua crença na magia ou religiões como causa para 

eventos naturais, como secas, tempestades, colheitas ou doenças, e passa a dar 

explicações científicas. A compreensão dos fenômenos naturais, dos mais 

simples aos mais complexos, bem como a responsabilização por danos, seja pelo 

Estado, com a responsabilidade objetiva, seja por atores privados como 

seguradoras possibilita a mudança da orientação de um sistema fundado na 

indenização para um sistema fundado na prevenção66. A forma de urbanização 

das cidades, para evitar os efeitos de catástrofes como incêndios (necessidade de 

espaços mínimos entre as residências e sistemas de segurança); enchentes 

(sistemas de coleta de águas); tratamento preventivo de doenças (esgoto e outros 

serviços sanitários); técnicas de segurança do trabalho, entre tantos outros está 

diretamente relacionado com o avanço científico, muitas vezes fomentado pela 

necessidade de gerar economias em indenizações, pensões e seguros.  
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Com a industrialização, sobretudo no século XIX, a sociedade iniciou 

um forte processo de inovação e experimentação. Os próprios cientistas eram 

responsáveis por propor soluções aos problemas e estabelecer relações de 

causalidade. Certos riscos ou danos já eram sentidos como problemas 

econômicos ou jurídicos, mas não se podia falar ainda na constituição 

propriamente dita de uma sociedade do risco, sobretudo em função da falta de 

coerência entre as respostas dadas. A grande transformação ocorre a partir dos 

anos setenta, com a ascensão de uma economia do conhecimento, quando a 

ciência se torna elemento essencial do próprio modelo de desenvolvimento dos 

Estados. A adoção de padrões científicos globais para evitar crises leva à adoção 

de padrões normativos globais comuns, fundados nas mesmas premissas. O 

direito procura suas soluções em uma ideia de explicação científica do mundo e 

a política avoca sua legitimidade nas explicações científicas. 

No entanto, a sociedade não evolui na mesma velocidade ou, em 

muitos casos, na mesma direção da ciência. Haveria uma diferença de 

velocidades (policronia), mas também uma diferença de sentidos 

(polidirecionamento) entre as racionalidades sociais e as racionalidades 

científicas. A forma de pensar da sociedade, que podemos denominar de 

racionalidade social, distancia-se de uma racionalidade científica, tanto em 

relação aos efeitos toleráveis de determinadas tecnologias como na relação entre 

probabilidade e percepção dos riscos envolvidos e disponibilidade para assumir 

os ônus da prevenção. Enquanto na racionalidade científica se exige 

proporcionalidade entre as probabilidades de danos e os instrumentos 

preventivos adotados, uma adequação da relação custo-efetividade dos 

mecanismos de prevenção e do número de pessoas afetadas, na racionalidade 

social, outros elementos podem ser mais importantes. A resistência a uma 

determinada tecnologia não necessariamente vem dos riscos que ela impõe, mas 

também do grau de novidade envolvido nessa tecnologia, na existência de crises 
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anteriores com tecnologias similares, nos benefícios econômicos sentidos pelos 

afetados. Os custos toleráveis decorrem não apenas de sua efetividade, mas 

também da atenção da mídia aos fatos, da proximidade de tempo entre uma 

crise e sua solução ou da gravidade dos danos ocorridos ainda que a poucos seres 

humanos67. 

No campo jurídico, há também uma supervalorização da ciência como 

solucionadora dos problemas, mas há conflitos entre a forma de entender e 

produzir a prova para a ciência e para o direito. Enquanto o direito traduz o 

entorno em sua lógica lícito/ilícito, a ciência tem uma lógica própria 

(verdade/não-verdade), incompatível com a certeza exigida pelo mundo 

jurídico. A falta de mecanismos para garantir uma visão não tão especializada da 

produção da prova pericial, mas que consiga englobar os diferentes aspectos de 

uma avaliação estruturada, multidisciplinar, dificulta o diálogo direto entre os 

diferentes sistemas sociais. Há a possibilidade de responsabilização de peritos 

que realizam trabalhos incompletos, não-confiáveis ou equivocados68. 

As crises científicas levam a soluções jurídicas extremas. A Dinamarca 

chegou a proibir a comercialização em seu território de qualquer alimento novo, 

enriquecido com vitaminas e minerais, enquanto não fosse comprovada a 

necessidade nutricional de sua população desses aditivos, o que foi 

posteriormente censurado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Como a 

ciência não consegue provar a segurança alimentar de diferentes produtos, pelos 

próprios limites admitidos pela ciência, nada mais lógico do que buscar sua 

alimentação apenas nos produtos conhecidos, tradicionais. Tal posicionamento 
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foi considerado uma barreira comercial, por não haver sequer dúvidas fundadas 

sobre a segurança alimentar dos produtos banidos69.  

Para lidar com esta internacionalização dos riscos, o Estado é levado a 

incorporar diferentes elementos a seu processo decisório, a partir de informações 

e decisões tomadas muitas vezes fora de seu território. Não se fala em 

seguro/inseguro, mas em riscos aceitáveis. A escolha do nível aceitável de risco, 

uma das pedras angulares para viabilizar a internacionalização do direito, como 

uma espécie de margem nacional de apreciação, é o reconhecimento da fixação 

do aceitável/inaceitável. As comunidades involuntárias de vítimas ou de gestores 

de riscos transpassam as fronteiras e necessitam de instituições ou arranjos 

regionais ou globais para que isto se torne possível70. A definição de níveis 

aceitáveis de risco no plano nacional deve ser pensada e adaptada aos riscos 

globais. A consequência é a "cosmopolitização interior do espaço nacional”, que 

se vê obrigado a lidar com o externo para poder administrar seus riscos mais 

quotidianos71. 
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3.3 Crises a partir da mundialização do crime organizado, do terrorismo, 

dos problemas sanitários e ambientais 

Alguns exemplos são derivados da ampliação do crime organizado e do 

terrorismo, por meio de redes de atores privados sem nacionalidade específica 

ou mesmo não coordenados por Estado algum; do fortalecimento do crime 

organizado transnacional; da alta mobilidade de capitais por meio dos 

instrumentos eletrônicos, relativamente anônimos, que originaram um novo 

tipo de inimigo, que apenas pode ser combatido pela ação concertada 

transnacional dos Estados. Os Estados são obrigados a cooperar e a ter menos 

apego à ideia de monopólio legítimo da força no interior de suas fronteiras. 

Primeiro, no tocante ao crime organizado, a identificação da baixa efetividade 

das estruturas institucionais existentes para lidar com esse novo inimigo deu 

origem à multiplicação de tratados específicos e a instrumentos de cooperação 

infraestatal, densos e inovadores. Segundo, em relação ao combate ao 

terrorismo, após os atentados de 11 de setembro de 2001, há a constituição de 

uma nova figura de inimigo, agora global, com a despersonalização das vítimas e 

a exigência de cooperação por parte dos Estados. 

a) Crises terroristas 

Houve mudanças importantes nos contornos do direito mundial com a 

ascensão de diferentes grupos terroristas, exemplo notório o Al Qaeda, 

responsável pelos ataques de 11 de setembro contra os Estados Unidos. A forma 

de organização do terrorismo global em células espalhadas por diferentes países, 

organizadas em redes não necessariamente hierárquicas, atuando por meio de 

sistemas eletrônicos descentralizados de difícil reconhecimento, impede a 

efetividade da atuação individual de qualquer Estado. Cria-se uma comunidade 

involuntária de Estados, unidos pelo combate a um inimigo comum, não-

estatal.  
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O ataque aos Estados Unidos, principal potência militar mundial, por 

um grupo privado (não-estatal) foi um fator-chave na mudança do rumo 

histórico da organização dos Estados para o combate ao terrorismo. Houve a 

ampliação dos sistemas de coordenação e partilha de informações entre Estados 

para a construção de sistemas multilaterais de segurança, bem como a 

emergência de um conjunto de normas que possibilitam a supressão de direitos 

e garantias individuais em nome da defesa coletiva, transnacional.  

O inimigo do Estado deixa de ser outro sujeito de direito internacional 

e passa a ser um grupo de indivíduos, sem personalidade jurídica, que atua ao 

mesmo tempo em diferentes Estados aliados, sem o conhecimento e contra a 

vontade dos mesmos, por meio de redes de células terroristas. O tradicional 

direito da guerra estava voltado para um inimigo conhecido, soberano ou, em 

alguns casos, para o combate a grupos armados internos, como os movimentos 

separatistas ou de desestabilização, a exemplo do País Basco (ETA), da Irlanda 

(IRA). Agora, o inimigo não é externo nem interno. 

Antes, os alvos eram, sobretudo, personalidades dos países contestados 

ou sua população civil. Hoje, as vítimas podem ser qualquer grupo humano, 

nacionais ou estrangeiros. Há um processo de despersonalização das vítimas, 

que deixam de ser os mortos ou feridos nos atentados, que não são escolhidos 

por questões pessoais, mas simbólicas. O objetivo dos atentados é desestabilizar 

o poder político exercido por um Estado ou grupo político ou mesmo destruí-

lo. O atentado não busca matar determinadas pessoas, mas libertar presos 

políticos, questionar posições políticas ou regimes72. Procuram justificar-se na 

insatisfação contra uma visão determinada da democracia, do respeito a 

tradições, do controle sobre seu território por um determinado grupo político 

ou Estado estrangeiro, a exemplo dos movimentos árabes ou de libertação em 
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Estados europeus; ou mesmo contra a liberdade e incentivo ao 

multiculturalismo, a exemplo dos atentados de julho de 2011 na Noruega. 

Isso não impede que Estados classifiquem movimentos políticos, 

considerados legítimos por diferentes países, mas que os incomodam, como 

terroristas, a exemplo do governo chinês que pediu ao governo norte-americano 

que o Presidente Obama não recebesse o líder tibetano Dalai Lama, em 

fevereiro de 2010, por se tratar de um terrorista internacional.  

 

No plano jurídico, medidas são tomadas tanto no plano internacional, 

quanto nos planos domésticos. No plano internacional, multiplicam-se os 

tratados e os atos do Conselho de Segurança. Entre os tratados, destacam-se os 

mesmos analisados acima no combate à lavagem de dinheiro. No Conselho de 

Segurança, houve a multiplicação de resoluções para o congelamento de bens, a 

impossibilidade da circulação de pessoas e tecnologias, a prisão imediata de 

suspeitos em qualquer território, a proibição da venda de armas, assistência ou 

treinamento a pessoas ou regiões suspeitas de envolvimento com o terrorismo73. 

Quando um Estado é acusado de promover ou tolerar grupos terroristas, pode-

se inclusive impedir a transferência de recursos para esse Estado ou dar início à 

escalada de sanções previstas na Carta da ONU. Interessante notar que muitos 

ordenamentos jurídicos, a exemplo do Brasil, não têm normas que permitam 

integrar de forma coerente as resoluções do Conselho de Segurança. Fala-se de 

restrição de liberdade, acesso a informações bancárias, liberdades garantidas 

constitucionalmente, via normas que, em geral, não teriam força normativa para 

gerar os resultados pretendidos; entretanto, na prática, são cumpridas. 
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Paralelamente, o Conselho de Segurança criou várias instituições para 

punir crimes contra a humanidade e atos terroristas. Entre os principais 

exemplos, destaca-se a criação de um Tribunal Penal Internacional e de 

Tribunais específicos para crimes de guerra, como para Ruanda74, Iugoslávia75 e 

o Tribunal Especial para o Líbano76. 

 

No plano doméstico, há um processo de ampliação da 

extraterritorialidade de normas e de revisão de garantias constitucionais. As 

ações norte-americanas em relação ao general Noriega e a Colômbia são 

exemplos interessantes. O então presidente do Panamá, preso pelas tropas 

americanas na capital panamenha e conduzido aos Estados Unidos foi 

condenado pelos juízes americanos a 40 anos de prisão. A Colômbia realizou 

tratados com os Estados Unidos para extradição de seus nacionais, tendo em 

vista o reconhecimento colombiano da fragilidade de seu sistema judiciário e 

penitenciário. Esses tratados foram criticados pela Corte Suprema da Colômbia, 

em 1986 e em 1989, e finalmente prejudicados pela Constituição de 1991, que 

proibiu a extradição de nacionais. Finalmente, em 1997, o texto constitucional 

foi revisto, possibilitando a extradição, o que resultou na extradição de vários 

chefes dos cartéis de Cali e Medellín, como Ochoa, Rodriguez Orejuela, entre 

outros, o que alguns autores classificam como “imperialismo humanitário” dos 

Estados Unidos77. 
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Neste ponto como em todos os demais, o processo de 

internacionalização é alimentado por fatores com lógicas muitas vezes distintas, 

que podem gerar resultados antagônicos. Enquanto a expansão de um sistema 

internacional de direitos humanos busca a expansão dos direitos e liberdades 

individuais, a proteção do direito humanitário se constrói com base na ideia de 

supressão de determinados direitos e garantias individuais em nome da proteção 

do coletivo78. 

 b) Crises criminais  

O fortalecimento de cartéis internacionais de tráfico de drogas e de 

armas, de redes de criminosos por tráfico de animais silvestres e de seres 

humanos, a permissibilidade de alguns Estados com relação a estes temas é 

motivo mobilizador para uma atuação mais ofensiva da comunidade 

internacional no tratamento mundial dos problemas. Muito embora o direito 

penal seja um dos ramos do direito mais ligados a costumes e tradições culturais 

nacionais, foi um que mais sofreu o processo de internacionalização, justamente 

para poder lidar com esses novos desafios. 
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A estruturação do crime organizado internacional, sobretudo no 

tocante ao tráfico de drogas, armas e animais silvestres, ocorre por meio de 

eficientes redes transnacionais bastante internacionalizadas. Atravessam 

mercadorias pelas fronteiras, por vários países, usufruindo da baixa regulação e 

controle nos territórios considerados patrimônio comum da humanidade, como 

o espaço aéreo ou o mar internacional. O tráfico internacional movimenta 

valores significativos, principalmente por transações eletrônicas em paraísos 

financeiros e os recursos obtidos são lavados via operações aparentemente lícitas 

em qualquer lugar do planeta. O crime organizado, sobretudo, no tocante ao 

narcotráfico, consolida uma ruptura das "fronteiras tradicionais entre o mundo 

da legalidade e o da infração, o mundo do trabalho e o da delinquência"79, onde 

crianças e adolescentes excluídos do mundo do trabalho servem como 

verdadeiros assalariados do crime organizado e estruturas financeiras 

transnacionais limpam recursos obtidos. O novo crime organizado, agindo em 

escala global, insta novas formas de atuação cooperativa entre os Estados, para 

evitar que suas estruturas sejam incapazes de lidar com esses inimigos que são ao 

mesmo tempo internos, estrangeiros e internacionais. 

O crime organizado transnacional gera a necessidade de novas 

estruturas, com um concerto distinto entre os Estados. Alguns autores apontam 

que a insuficiência das estruturas internacionais para lidar com o novo cenário 

revela sua inutilidade. Seria, portanto, fundamental impor mecanismos 

coercitivos com níveis de cooperação bastante densos, alijando do sistema 

financeiro internacional países que não aceitassem cooperar. Outros veem as 

estruturas atuais como uma etapa de transição, necessária à própria evolução da 

sociedade80. 
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Estes mesmos instrumentos tecnológicos permitem aos Estados cuidar 

dos temas, globalmente. Um dos principais instrumentos de coordenação ocorre 

no plano infraestatal, a partir das atividades da Força Tarefa para Ação 

Financeira (GAFI), no âmbito da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) que, ao longo dos anos, foi 

incorporando outros Estados81. Trata-se de um grupo de trabalho que exige 

níveis progressivos de transparência dos Estados e tem a força de criar um 

ambiente jurídico legitimador de sanções duras quanto a Estados que não 

fornecem informações suficientemente transparentes no combate à lavagem de 

dinheiro e financiamento ao terrorismo. Esse grupo de trabalho, instituído em 

1990, criou uma metodologia, a avaliação mútua por pares, pela qual os Estados 

são submetidos a questionários sobre a adequação de seu sistema financeiro para 

evitar fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O sistema 

funciona com base em 40 recomendações, que são aperfeiçoadas ao longo do 

tempo e se concentram em uma definição comum de lavagem de dinheiro e de 

financiamento de terrorismo; na possibilidade de adoção de medidas cautelares 

de confisco de bens; nas medidas tomadas pelas instituições bancárias, como 

manutenção de registros, relatórios sobre operações suspeitas; nas medidas 
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preventivas para evitar os crimes internacionais; nas competências a serem 

atribuídas às instituições nacionais e nas medidas de cooperação internacional82.  

Com certeza, isto significa um maior controle das movimentações 

financeiras e consequente restrição da liberdade individual e do sigilo bancário. 

Em geral, grupos de trabalho não têm força para tomar medidas obrigatórias 

internacionalmente, sobretudo quando de uma organização internacional em 

relação a Estados que sequer são membros ou contra Estados que opõem 

direitos individuais contra as normas administrativas internacionais. No 

entanto, caso os Estados descumpram um número relevante de recomendações 

por quaisquer critérios, podem ser colocados em listas de observação e de 

restrição dos fluxos comerciais, com efeitos negativos sobre as condições de 

obtenção de financiamentos estrangeiros. Na prática, significa um poder 

importante do grupo de trabalho em forçar os Estados a adotarem os padrões 

internacionais.  

As possibilidades do GAFI foram catalisadas pela adoção da Convenção 

das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional (Convenção de 

Palermo, de 2000); em seguida, pelos diferentes dispositivos criados a partir do 

atentado de 11 de setembro de 2001. Em breve, um grupo de trabalho (sem 

personalidade jurídica), em última instância, poderá determinar a um Estado 

que reveja suas garantias constitucionais se estas forem interpretadas como 

possibilitadoras de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, sob 

pena de o Estado ser excluído do mercado financeiro internacional83. 

De certa forma, deixa-se de focar na punição dos indivíduos para punir 

as organizações e controlar os fluxos financeiros relacionados com as atividades 

ilegais. As respostas do direito penal contra o crime organizado acabam por 
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legitimar a ação de repressão em diferentes domínios, a exemplo da Convenção 

de Mérida contra a Corrupção, de 2003. Os tratados buscam em especial o 

combate ao tráfico de drogas, de seres humanos, de armas, à corrupção e à 

lavagem de dinheiro. Na prática, o “combate ao crime organizado” aparece 

como um “Cavalo de Troia” que torna possível um modelo de 

supercriminalização, merecedor de uma superrepressão, aplicada por uma 

cooperação judiciária e policial transnacional que prevê detenções provisórias, 

confisco de recursos, delação premiada, consideração de antecedentes penais 

ocorridos em outros países, infiltrações de agentes, uso de escutas telefônicas e 

localização por satélite, que movimenta e impulsiona a internacionalização do 

direito84.  

c) Crises sanitárias e ambientais  

A maior integração global, os avanços tecnológicos e a forma de 

organização da sociedade contemporânea catalisam os efeitos transnacionais de 

problemas sanitários e ambientais antes tipicamente internos. A difusão dos 

efeitos de problemas locais é potencializada pela concentração dos locais de 

produção e a diversificação dos destinos de exportação, sobretudo no início do 

século XXI, a partir do que problemas localizados se alastram rapidamente por 

todo o planeta. Uma doença transmitida pelo consumo de frango ou de carne 

bovina no Brasil pode atingir mais de 140 países em uma semana. Um 

problema de calibragem de uma máquina de produção de refrigerantes na 

Bélgica, em 1999, levou dezenas de crianças a serem hospitalizadas no mesmo 

dia em diferentes localidades, porque consumiam a bebida no lanche escolar. A 

concentração da produção de produtos farmacêuticos e agroquímicos, por 
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exemplo, permite que um único produto possa afetar milhões de pessoas 

rapidamente, o que por sua vez também exige uma nova forma de interação e 

organização das autoridades públicas nacionais. 

Novas tecnologias e formas de organização produtiva permitem que os 

efeitos dos acidentes atinjam territórios a muitos milhares de quilômetros, a 

exemplo de acidentes nucleares, como Tchernobyl ou Fukushima; de 

vazamentos de petróleo, como Erika, Prestige, Exxon Valdez; de doenças que 

em poucos dias colocam a humanidade em regime de alerta, como a gripe suína, 

a gripe aviária, a gripe H1N1, entre tantas outras. 

A forma atual de organização social global em torno do uso 

compartilhado de soluções tecnológicas comuns potencializa os efeitos de riscos 

planetários, a exemplo do uso disseminado e mundial de gás CFC que destruiu 

parte da camada de ozônio ou da economia fundada em energias fósseis que 

ameaçam a destruição da vida do planeta com os efeitos do aquecimento global. 

Por tudo isso, a mundialização impõe limites à autonomia dos Estados 

para lidar com questões sanitárias e ambientais locais. Os problemas mais 

importantes, para os quais é necessária uma ação rápida, apenas são eficazes se 

internacionalizados, submetidos a padrões globais e atuando em redes, dentro 

de uma lógica de precaução, onde uma dúvida fundada sobre um dano já deve 

ser suficiente para que as autoridades ajam para evitá-lo antes que o dano tome 

proporções gigantescas. A medida de precaução exige atuação mesmo sem o 

estabelecimento preciso do nexo de causalidade em ação ou dano, ou mesmo 

sem o conhecimento preciso da ação ou do dano. 

Ainda que exista nexo causal claro, há dificuldade dos Estados em obter 

reparações pelos danos sofridos por empresas estrangeiras em seu território ou 

ainda por danos transfronteiriços. Os diversos vazamentos de petróleo, como 

Erika, Exxon Valdez e, mais recentemente, o grande acidente com a British 

Petroleum no Golfo do México são suficientes para alterar os limites da 



79 

responsabilidade internacional do Estado85. O direito nacional passa ao largo 

das estratégias das empresas de criar empresas-espelho86, sem patrimônio. 

Atingir as matrizes em outros Estados por danos ambientais ou sanitários torna-

se praticamente impossível87. 

Tais crises transnacionais levaram à atuação concertada dos Estados em 

busca de soluções comuns. Neste caso, houve a descentralização dos fóruns para 

discussão e solução de problemas compartilhados. Praticamente todas as 

organizações internacionais mais importantes têm competência para lidar com 

problemas sanitários e ambientais. Quando todos são competentes, ninguém de 

fato é responsável. O emaranhado de competências possibilita em vários casos 

ações simultâneas e contraditórias, dentro de um acúmulo de lógicas 

antagônicas, entre organizações de cunho regional e organizações universais, 

bancos internacionais ou mesmo entre instituições do sistema onusiano88. O 
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arcabouço jurídico construído para o direito internacional é composto por mais 

de 500 tratados multilaterais sobre os mais diversos temas e uma miríade de 

organizações internacionais com lógicas próprias.  

Quem fala sobre problemas sanitários, fala sobre comércio. Ao mesmo 

tempo em que o subsistema jurídico sanitário-ambiental procura edificar lógicas 

próprias de prevenção e precaução contra riscos, o subsistema jurídico comercial 

encontra soluções próprias para lidar com o problema, nem sempre em 

harmonia com o primeiro. A Organização Mundial do Comércio passou a 

regular temas ambientais sob os olhos dos princípios da nação mais favorecida e 

do tratamento nacional, que impõe ao direito ambiental um nível de coerência e 

lógica que não lhe é peculiar. De certa forma, a liberdade assegurada aos países 

de escolherem seus próprios níveis aceitáveis de risco sanitário-ambiental, a 

partir dos contenciosos Comunidades Europeias – Amianto, Comunidades 

Europeias – Hormônios, e Brasil – Pneus89, confirma a possibilidade de os 

Estados fazerem valer as próprias políticas públicas de preservação da saúde de 

seus povos e a preservação do meio ambiente em seu território.  

Aqui, mais uma vez, a complexidade do direito internacional revela 

percepções antagônicas entre os subsistemas jurídicos que podem conduzir, 

conforme alguns autores, anulação recíproca, quebras de legitimidade, 

fragmentação e outros problemas que discutiremos abaixo. Para lidar com estes 

problemas, o direito sanitário e ambiental internacional sofreu expansão e 

adensamento de normas, mais ou menos aceitas pelos Estados, conforme seus 

interesses e possibilidades econômicas e culturais, relacionadas com cada tema 

específico. Ao contrário do típico direito ocidental, regular e previsível, criou-se 
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um arcabouço confuso, conflitante, não-hierárquico, de diferentes níveis de 

cogência e de compromissos variáveis conforme o Estado90. 

 

4 ASCENSÃO DE ATORES ECONÔMICOS, CÍVICOS E CIENTÍFICOS 

Há influência das associações de representação da sociedade civil 

organizada, de empresas e de cientistas no processo de internacionalização do 

direito. Em geral, utilizam apenas a categoria organizações não-governamentais. 

Trata-se de um grupo bastante heterogêneo, com objetivos distintos, razão pela 

qual a divisão em subcategorias pode contribuir para uma melhor compreensão 

do conjunto. Nota-se que os atores não-estatais exercem uma influência 

marcante na construção do direito pós-nacional. De certa forma, o complexo 

militar-civil econômico não chegou a controlar as múltiplas tendências 

centrífugas da sociedade civil mundial91, diante da multiplicidade de atores 

econômicos, cívicos, científicos e suas manifestações crescentes de poder.  

Por atores econômicos, consideramos empresas nacionais e estrangeiras, 

associações empresariais, ainda que sem fins lucrativos em si, mas que têm por 

finalidade promover, direta ou indiretamente, os interesses de lucro de seus 

associados. Por atores cívicos, compreendemos organizações não-

governamentais que atuam com base em valores altruístas, como a proteção dos 

direitos humanos ou do meio ambiente, por exemplo. Existem várias definições 

para essa categoria, que estabelecem a possibilidade ou o nível de financiamento 

público para suas atividades, os objetos defendidos pelas associações. Os atores 

científicos podem ser tanto atores privados, como públicos, com ou sem fins 

lucrativos, mas seu principal objetivo é a promoção da ciência, dentro de um 
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sistema científico de produção do conhecimento. Cada um desses grupos tem 

suas próprias formas de comunicação, de reproduzir o saber e de atestar o 

pertencimento a seu grupo. Influenciam de diferentes formas a evolução da 

internacionalização do direito. 

 

4.1 Ascensão dos atores econômicos  

Há uma forte ascensão da participação de empresas multinacionais em 

todos os setores. Com as possibilidades de globalização, mesmo empresas 

nacionais de pequeno e médio porte ampliam sua capacidade de participar do 

mercado internacional. Influenciam a política interna e externa dos Estados. 

Produzem normas privadas efetivas para toda a cadeia de consumo e se tornam 

um ator essencial no processo de internacionalização do direito. 

Tradicionalmente, os Estados são porta-vozes de suas empresas. A diferença é 

que agora o território é global e os porta-vozes também devem falar 

globalmente. 

A ascensão de empresas multinacionais gera um cenário em que 

algumas grandes empresas têm faturamento maior do que o produto interno 

bruto (PIB) de vários pequenos Estados. Mesmo esses Estados têm dificuldade 

para regular individualmente as atividades dessas empresas pelas possibilidades 

de movimentação de capital, criação de estruturas flexíveis, exploração de 

ficções jurídicas pelas quais as subsidiárias são independentes das matrizes92. 

Não apenas são importantes pelo volume de recursos que gerenciam 

(monetários, humanos, tecnológicos e outros), mas conseguem induzir Estados-

sede a movimentarem o direito internacional para a consecução de seus 
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interesses. Uma vez que a maior parte das empresas multinacionais tem sede nos 

Estados mais fortes, como Estados Unidos, Japão ou os membros da União 

Europeia, seu poder é catalisado pela força política de seus Estados de origem.  

Neste contexto, diferenciam-se os teóricos que defendem a ideia de um 

direito reflexivo ou dentro de uma lógica sistêmica, em que o Estado não é o 

centro das relações jurídicas, mas apenas um ator envolvido no complexo de 

relações do sistema jurídico. Haveria uma multiplicação de diferentes 

"organizações complexas", com capacidade de geração de políticas e normas 

para viabilizá-las. Os arranjos macrocorporativos estatais, aparentemente 

rígidos, centralistas e imóveis, em face de um cenário de mudanças rápidas no 

mercado e regimes regulatórios muito pressionados por mercados competitivos, 

cedem espaço para acordos microcorporativos com capacidade de 

autorregulamentação efetiva, flexível, rápida, que envolvem setores da 

burocracia estatal e outros atores econômicos, dentro de uma lógica de 

"maleabilíssima simbiose decisória entre os variados braços do Estado e as 

'organizações complexas' [...], o que alguns autores chamam de 

neocorporativismo procedimental e de plublicly responsible self-regulation in 

decentralized social systems"93.  

O foro de discussões criado com a Organização Mundial do Comércio 

(OMC), em 1995, é um exemplo marcante. Em poucos anos, tornou-se um 

lócus privilegiado de negociações comerciais multilaterais. Os Estados atuam 

como verdadeiros porta-vozes de suas empresas, na defesa de produtos 

específicos de sua pauta comercial. Mais do que nunca, há uma hibridação entre 

direito público e direito privado. Praticamente, todos os Estados presentes nos 

contenciosos da OMC concentraram seus processos na defesa de suas grandes 

empresas multinacionais, justamente porque são essas empresas que 
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comercializam produtos em nível global. Muito embora os Estados continuem a 

ser representados por seus diplomatas, parcela importante das peças processuais 

e da mobilização de informações é elaborada por escritórios de advocacia 

privados, cujos honorários são pagos pelas empresas interessadas. Mesmo nos 

contenciosos envolvendo membros com mais recursos, como os Estados 

Unidos, Japão ou União Europeia, a participação dos escritórios privados 

financiados por empresas é preponderante94. Tem-se, então, uma interação 

importante entre os interesses públicos e privados e a utilização da diplomacia 

econômica para o fortalecimento de empresas com maior inserção política 

nacional. O Brasil é um dos exemplos marcantes. Ainda que seja um dos 

maiores usuários do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização 

Mundial do Comércio, na grande maioria dos casos foi pautado pelos interesses 

de empresas privadas. Tais empresas pagaram escritórios de advocacia que 

ajudaram efetivamente na defesa ou nas acusações do país na OMC. Nos 

primeiros dezessete anos da OMC, em apenas um caso, pneus, o Brasil não teve 

a ajuda do setor privado. 

O interesse de grandes, médias e pequenas empresas participarem da 

regulação jurídica internacional decorre principalmente de três fatores: 

primeiro, há um aumento importante da concorrência dentro das fronteiras 

nacionais, com produtos estrangeiros, resultado da própria abertura comercial. 

Muitas vezes, pequenas empresas concorrem com grandes empresas estrangeiras, 

com maior capacidade competitiva e precisam criar barreiras comerciais para sua 

sobrevivência. Segundo, essas empresas passam a exportar e importar produtos 

com o avanço da globalização, mesmo em países com grandes territórios, 

culturalmente mais voltados para si próprios, como Brasil, Índia, China, 
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Estados Unidos e Rússia95. Terceiro, as normas do direito do comércio 

internacional passam a regular temas antes tipicamente regulados pelo direito 

doméstico, como rótulos, normas técnicas, normas sanitárias, antidumping etc .  

Da mesma forma, há o aumento em número e em importância de 

regimes jurídicos privados, em paralelo ou em simbiose com as normas estatais. 

Redes de contratos privados entre grupos econômicos, processos de certificação 

(ISO e outros), direito desportivo (a exemplo da FIFA), direito cibernético 

entre outros, ocupam lacunas ou substituem os ordenamentos estatais na 

resolução de conflitos e indução de políticas públicas. Os conjuntos ISO 14000, 

por exemplo, com a característica de proteção ambiental, ou ISO 19000, para 

proteção trabalhista, podem ter efeitos incidentes em toda a cadeia produtiva de 

uma empresa. No caso de grandes empresas multinacionais, os efeitos concretos 

de processos de certificação ou de regras próprias, estabelecidas por meio de 

redes contratuais, podem ser relevantes e alterar cenários normativos nacionais. 

Com centenas de empresas interligadas na cadeia produtiva, os compromissos 

assumidos em nome de um valor qualquer têm efeitos tão ou mais relevantes 

que normas estatais. Em países pobres, com baixa capacidade institucional de 

controle do cumprimento das normas ambientais ou trabalhistas, ou mesmo 

inexistência de um arcabouço jurídico protetivo adequado, o controle por 

mecanismos privados assume papéis típicos da proteção estatal96. Os atores 
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privados não apenas participam dos processos políticos de construção do poder 

numa governança global, como criam seus próprios regimes fora dos fóruns 

institucionalizados da política97.  

Todos estes novos modelos necessitam de regras que, pelo menos, 

aparentem ser mais isonômicas entre os atores envolvidos, proporcionando uma 

imagem de igualdade entre os Estados98. A consequência é um processo de 

institucionalização das relações econômicas internacionais e dos instrumentos 

de solução de disputas entre os Estados, a exemplo de uma multiplicidade de 

tribunais econômicos, como o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, o 

fortalecimento do Centro Internacional para Solução de Disputas em 

Investimentos (ICSID), do Banco Mundial e das câmaras arbitrais privadas, 

como a Câmara de Comércio Internacional de Paris ou a Corte de Arbitragem 

de Londres, mecanismos jurisdicionais explícita ou implicitamente abertos aos 

atores privados. 

A institucionalização das controvérsias comerciais tem um lado positivo 

por reduzir as chances de contrarretaliações de Estados mais fortes 

economicamente em confronto com Estados mais fracos. O caso do algodão 

entre Brasil e Estados Unidos, na OMC, é um exemplo, porque possibilitou 

ameaças de retaliação, por parte do Brasil, sem contramedidas norte-americanas 

e contribuiu efetivamente para a diminuição dos subsídios ilegais norte-

americanos99. No entanto, os efeitos da institucionalização com um viés liberal 

também têm diversas consequências negativas, como a produção de regras 
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praticamente idênticas entre Estados com grande assimetria de capacidade de 

concorrência, a exemplo do conjunto normativo que guia a Organização 

Mundial do Comércio ou as diferentes capacidades de defesa pelos Estados, nas 

instâncias internacionais de solução de conflitos frente a violações. 

Os mercados se interessam em evitar atividades não-regulamentadas, 

com poder de desestabilizar a confiança em suas empresas, e acabam por ser 

favoráveis em diversos casos à ampliação da regulação internacional, seja 

pública, seja privada. “O liberalismo, após favorecer a desregulamentação e 

dissociar o espaço econômico do território político, provoca o aparecimento de 

novas figuras marcadas pelo endurecimento da ética e a internacionalização da 

responsabilidade”100. A autorregulação das empresas, por normas não-cogentes, 

ou ao menos não-passíveis de serem utilizadas como fontes jurídicas em 

arbitragens internacionais, mostram-se inefetivas para a estabilidade necessária à 

expansão comercial. A multiplicação de códigos de boas condutas, elaborados 

sob a égide da Câmara de Comércio Internacional (CCI), da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), da Organização 

Internacional do Trabalho ou da própria ONU, revelam limites impostos pelas 

próprias empresas, chancelados por organizações internacionais, que servem de 

parâmetros entre o permitido e o não-tolerado nas atividades empresariais. 

Os novos modelos de estruturas produtivas fundamentam-se na 

diversificação da produção industrial, em plantas espalhadas pelo mundo. Um 

novo modelo informacional começa a ser mais valorizado do que o tradicional 

modelo fordista. O fordismo era marcado pela prevalência da lógica da 

produção por grandes empresas, com fábricas especializadas, hierarquias 

gerenciais bem definidas, trabalho pouco qualificado e produção de peças 

específicas por todo o mundo. O modelo informacional privilegia a alta 
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qualificação da mão de obra, maior flexibilidade das fábricas para produção de 

produtos distintos, conforme a necessidade de distribuição global da produção, 

com maior valor agregado e conhecimento tecnológico101. 

O processo também é marcado por seus aspectos negativos. A forma de 

construção decisória entre os atores privados cria obstáculos à responsabilidade. 

Os instrumentos de controle hierárquico ou despersonalizados, com exclusão de 

responsabilidade de altos postos de comando; a possibilidade de criar empresas-

espelho, sem patrimônio próprio; o deslocamento da produção em países com 

custos ambientais e sociais mais baixos aumentam as chances de grandes 

acidentes ou abusos de direitos humanos, em escala global102, para os quais não 

haverá responsáveis e as chances de indenizações não serão significativas. Em 

situações mais extremas, em uma lógica de prevalência da informação como 

mercadoria, o mercado de trabalho composto por empregados e empregadores 

passa a ser substituído por um mercado de apenas mercadorias e serviços103. Por 

conseguinte, o foco dos instrumentos regulatórios passa de uma lógica de 

promoção do pleno emprego e do bem-estar para uma lógica de livre comércio, 

o que pode trazer distorções. Mesmo as organizações favoráveis ao livre 

comércio reconhecem a inexistência de vínculo direto entre a expansão do 

comércio nacional e internacional, e a geração de emprego e diminuição das 

desigualdades104. 
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4.2 Ascensão dos atores cívicos  

Os atores cívicos105 diferenciam-se dos atores econômicos em função 

dos interesses altruístas defendidos, voltados para o bem da humanidade e não 

para a satisfação de interesses econômicos privados. Nos últimos anos, houve 

uma expansão rápida da quantidade e mudança do perfil de organizações 

internacionais influentes. O número de organizações internacionais não-

governamentais credenciadas na ONU foi multiplicado por mais de dez vezes 

entre 1990 e 2000!106. Em vários âmbitos, como no direito humanitário, na 

proteção internacional dos direitos humanos, como no direito ambiental, o 

papel das organizações não-governamentais tem sido essencial na condução do 

processo de internacionalização do direito. Como diria Foucault, ao analisar o 

papel da Anistia Internacional, Terra de Homens e Médicos do Mundo, as 
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ONGs conseguem retirar dos governos dos Estados o monopólio das funções 

legislativas e jurisdicionais, em nome de princípios de vocação universal107. 

Assim, as ONGs exercem um papel importante junto aos três poderes 

típicos do Estado: Legislativo, Executivo e Judiciário. No entanto, dizer que as 

ONGs são mais importantes do que os Estados ou mesmo do que alguns 

Estados seria exagerado. O poder de influência das ONGs sobre o rumo do 

direito internacional é diferente daquele exercido pelo Estado, porque os 

Estados podem atuar diretamente em todas as etapas de formação e 

implementação do direito internacional. No entanto, as ONGs participam na 

formação, de forma direta ou indireta, apoiando a viagem de delegações, 

secretariando convenções108, produzindo informações em apoio ou em combate 

à posição dos Estados109. Na execução dos tratados, participam no apoio técnico 

com delegações, na produção de conhecimentos, no apoio financeiro a 

organizações internacionais110.  

Não se trata de um processo novo. Ao longo dos séculos XIX e XX, a 

Cruz Vermelha Internacional foi uma das principais responsáveis pela 

construção de um direito humanitário, desde os primeiros tratados sobre 
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proteção de prisioneiros de guerra e população civil (1949-1977). Com o final 

da Guerra Fria, ONGs mais especializadas, neutras ou não, como Médicos do 

Mundo e Médicos Sem Fronteiras, exerceram um papel central na quebra de 

barreiras em torno da mudança de orientação lógica do direito de ingerência, 

para abertura dos corredores humanitários. Em diferentes processos, ONGs 

participam como amicus curiae ou no bloqueio de negociações, a exemplo das 

Conferências de Seattle e seguintes na OMC, sobre propriedade intelectual. 

ONGs como OXFAM, com 4500 funcionários, trinta mil voluntários e mais de 

um milhão de doadores, com escritórios em cidades-chave para o 

desenvolvimento de negociações internacionais (Genebra, Bruxelas, 

Washington, Nova Iorque) são capazes de difundir rapidamente textos e 

promover a mobilização de milhares de pessoas em defesa dos direitos humanos, 

em poucos dias.  

A participação nos foros judiciais, como a Human Rights Watch, da 

Federação Internacional de Direitos Humanos, em vários processos, a exemplo 

do contencioso Pinochet ou na Corte Europeia de Direitos Humanos e nos 

Tribunais superiores de diferentes países, é notável, além da influência sobre o 

Tribunal Penal Internacional, em especial no tocante à participação das vítimas 

nas investigações sobre os crimes contra a humanidade111. 

O perfil dos atores que participam desse processo não é o mesmo 

daqueles mais influentes no campo doméstico. Há um forte polimorfismo entre 

as ONGs com atuação internacional. Sindicatos, por exemplo, têm dificuldade 

em exercer no plano internacional influência similar à que exercem no plano 

doméstico. Mesmo entre as ONGs não-sindicais, dois perfis de organizações se 

consolidam: aquelas com grandes recursos, com atuação e representação global e 

milhares de apoiadores (muitos dos quais, Estados), como a Cruz Vermelha, os 
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Médicos do Mundo, a Federação Internacional de Direitos Humanos, 

Greenpeace e WWF, ATTAC, de um lado; e associações pequenas, com alta 

capacidade técnica e mobilidade para produzir documentos impactantes em 

temas específicos nas negociações internacionais, a exemplo da RAFI e GRAIN, 

em matéria ambiental ou o CEJIL, em direitos humanos.  

As grandes organizações internacionais de caráter cívico congregam 

milhares de membros e movimentam recursos importantes. Financiam as 

viagens de delegações com menos recursos que pretendem apoiar suas posições, 

a exemplo do caso da WWF financiando a viagem da Indonésia, Tanzânia e 

Zimbábue ou mesmo financiam organizações internacionais a darem 

continuidade às negociações, a exemplo da Associação dos Caçadores da 

América, no apoio à realização das reuniões da CITES112. Chegam mesmo a 

cossecretariar convenções internacionais, como a IUCN em relação à 

Convenção RAMSAR e à Convenção CITES113. Participam da elaboração de 

normas-modelo adotadas em diferentes países, da produção de informações 

técnico-científicas para fundamentar posicionamento dos Estados, até mesmo 

da aquisição de terras em países em desenvolvimento para criação de unidades 

de conservação, de caráter privado. A importância da Cruz Vermelha em todo o 

mundo é flagrante. Interessante observar sua importância no Brasil, a cada 

desastre provocado por enchentes, por deslizamentos de encostas, onde em geral 

consegue organizar-se antes do próprio Estado na recepção e distribuição de 

doações às vítimas. O mesmo ocorre em praticamente todo o mundo. 
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As pequenas e especializadas organizações, por sua vez, possuem um 

número modesto de funcionários de alto nível, especializados em colher e 

difundir informações que serão importantes para influenciar negociações 

internacionais em relação a temas específicos. Tornam-se conhecidas 

rapidamente nos meios envolvidos pela qualidade do material produzido e, 

assim, conseguem difundir por vezes milhões de cópias dos estudos produzidos 

em um ou dois dias, por meio de seus sites eletrônicos e pelas listas de 

interessados cadastrados, como GRAIN, RAFI e várias outras, em matéria de 

acesso a recursos genéticos e meio ambiente114. 

 

Certamente, os atores cívicos ainda têm problemas de identificação, 

legitimidade, e independência115, sobretudo porque muitas vezes representam 

interesses de grupos específicos com interesses próprios ou radicais, ou até de 

empresas ou governos que se utilizam de organizações a priori independentes 

para legitimar suas pretensões. A comunidade internacional tem diferentes 

critérios para o credenciamento e aceitação dos atores cívicos, o que varia 

conforme a organização internacional ou o foro de negociações. Algumas 

organizações, como a ONU, adotam critérios mais rígidos, que têm como 

consequência a aceitação de um número restrito de Organizações Internacionais 

com mais recursos. A OMC adota critérios mais flexíveis e aceita desde 

associações de empresas até pessoas físicas, dentro de uma concepção ampla de 

“organização não-governamental”, ainda que com possibilidades concretas de 

participação limitada. Os critérios de legitimidade variam conforme a 

modalidade de organização. As ONGs que atuam em desastres naturais ou 

humanos têm legitimidade, conforme a efetividade de suas ações; think thanks, 
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conforme a qualidade das informações prestadas; lobbying, conforme a 

demonstração de relações de causalidade com políticas aprovadas nos Estados, 

critérios que podem ser associados a outros mais subjetivos, como integridade 

ou transparência no processo decisório interno116. Em poucos casos, a 

legitimidade está associada a níveis de democracia interna na tomada de 

decisões.  

 

Os atores cívicos podem atuar a favor, contra ou de forma 

independente dos Estados no processo de internacionalização do direito, o que 

não se vincula na prática à origem da ONG. De um lado, é bastante usual que 

membros de ONGs participem de delegações nacionais, sobretudo quando se 

trata de discutir temas de sua especialidade. Muitas vezes, as ONGs elaboram 

documentos que são adotados como base de negociações na construção, 

implementação e monitoramento de políticas públicas ou normas jurídicas no 

plano nacional ou internacional ou prestam informações, como no exemplo do 

Centro das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, onde 80% das 

informações provêm de ONGs117. A importância das ONGs nesse processo 

pode ser medida por diferentes fatores, inclusive pelo ganho de dois prêmios 

Nobel da Paz em 2000 e 2001 por coalizões de ONGs, respectivamente por 

atos de assistência humanitária e luta pelo banimento de minas terrestres.  

 

Contra os Estados, atuam tanto na defesa de posições próprias, em 

negociações internacionais, como no âmbito jurisdicional, no plano interno, 

regional ou supranacional. Os processos iniciados na Corte Interamericana de 
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Direitos Humanos ou na Corte Europeia de Direitos Humanos demonstram 

bem a atuação de ONGs, que levaram a mudanças importantes nos Estados. No 

Brasil, a reforma dos instrumentos processuais de defesa contra a violência 

doméstica (Lei Maria da Penha), do sistema manicomial, das escutas telefônicas 

e o questionamento recente da lei de anistia são exemplos desse processo. Uma 

associação privada sem fins lucrativos, o CEJIL, com cerca de vinte e cinco 

funcionários, patrocionou cerca de metade de todos os processos julgados pela 

CIDH, da sua criação, até 2012, ou seja, mais de 100 casos. A escolha das 

causas, a partir de uma análise estratégica dos temas ainda não desenvolvidos 

pela Corte, contra Estados onde as decisões seriam mais impactantes no âmbito 

político interno e americano, levou a maximização dos resultados e a mudança 

de políticas públicas estruturantes em diferentes países118.  

No entanto, muitas organizações internacionais e tribunais ainda são 

fechadas à participação de atores não-estatais. A resistência da CIJ, por exemplo, 

deriva principalmente de duas tentativas frustradas de abrir o procedimento no 

início da história do tribunal que levou a um cenário fático heterodoxo, em que 

as ONGs doam petições e documentos à biblioteca da Corte, o que 

posteriormente acaba sendo citado em suas decisões. Já na Organização 

Mundial do Comércio foi criado um procedimento próprio que permite amicus 

curiae, ainda que de forma bastante limitada, mas com efeitos concretos em 

diferentes casos119. No plano doméstico, por meio da iniciativa de ações civis 

públicas, podem ser identificados verdadeiros processos de guerrilha judicial, a 

exemplo das discussões judiciais em torno da proibição dos organismos 

geneticamente modificados. Ainda que muitas ações civis públicas iniciadas por 
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ONGs sejam depois absorvidas pelo Ministério Público (com a saída das ONGs 

da lide), não se pode ignorar o valor das iniciativas de embate. 

Um modo operacional comum desses atores é a atuação por meio de 

redes, com poucos laços jurídicos formais entre si e, certamente, raríssima 

incidência de normas de direito estatal. Uma das primeiras coalizões dos atores 

cívicos no plano internacional ilustra bem o tema: foi contra a empresa Nestlé. 

Nos anos sessenta, um pesquisador chileno publicou um artigo sobre o aumento 

da mortalidade de crianças que comiam papinhas para bebês, com base nos 

produtos da Nestlé. O problema sanitário ocorria em virtude da fórmula 

utilizada, a concentração da produção na Europa e os meios de transporte até os 

países distantes. Uma ONG americana solicitou a autorização do pesquisador 

para resumir o artigo e divulgar internacionalmente, lançando o famoso texto 

Nestlé kill babies. Em pouco tempo, mais de dez mil associações se juntaram em 

uma campanha mundial de boicote aos produtos da empresa suíça. Após vários 

anos de embates, as partes celebraram um acordo, pelo qual a Nestlé mudava 

radicalmente o método de fabricação da papinhas, uma norma de qualidade do 

produto foi aprovada pela UNESCO e, em contrapartida, a coalizão de ONGs 

se comprometia a não mais denegrir a marca Nestlé por dez anos, o que foi 

cumprido. O interessante aqui é o fato de o acordo ter sido celebrado por 

apenas um representante de ONGs que não mantinham vínculo algum formal 

entre si, funcionando como vínculo jurídico de fato entre as partes. 
 

4.3 Ascensão dos atores científicos  

A comunidade científica tem a característica de organizar-se mais 

rapidamente do que a comunidade política, para lidar com problemas comuns, 

o que lhe dá um poder de influência importante sobre os demais sistemas. 

Como conseguem traçar relações de causalidade entre os fenômenos que antes 

ocorriam quase que automaticamente, possibilitam maior controle sobre os 
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mesmos. Aos poucos, a sociedade vai deixando de acreditar em bruxas e magias 

e passa a crer mais na ciência, podendo influenciar seu próprio futuro ou ao 

menos tentar influenciá-lo com base nos conhecimentos que já detém. Assim, 

amplia-se a margem de decisão do sistema político e jurídico120.  

O sistema científico também é orientado por uma lógica comunicativa 

própria (verdade/não-verdade), marcada por uma forma de pensar peculiar, 

baseada no uso de métodos, na legitimação de resultados pela análise por pares e 

na necessidade de divulgação dos resultados para o movimento do próprio 

sistema. Chamaremos essa forma de pensar de racionalidade científica. A forma 

de comunicação da comunidade científica varia segundo o ramo da ciência, 

sendo que os representantes de uma ciência social, por exemplo, não pensam 

exatamente como aqueles das ciências duras, mas ambos conseguem encontrar 

métodos e linguagens comuns que os identificam com o discurso 

comunicacional do sistema científico.  

Com o avanço da tecnologia, a sociedade consegue estabelecer e prever 

com melhores condições relações de causalidade entre seus atos e os possíveis 

danos. O saber científico passa a ser elemento central em diferentes sistemas 

sociais. No Direito, é especialmente utilizado na produção de normas jurídicas, 

como justificativa ou como limite das possibilidades de escolha. No Judiciário, 

legitima e direciona decisões a partir das perícias científicas. No Executivo, 

determina como o Estado deve agir na realização de estudos de impacto, na 

interpretação das normas jurídicas e consecução de políticas públicas. No 

âmbito institucional, nacional ou internacional, possibilita uma contínua 

autorreprodução dos elementos específicos e procedimentos operacionais de 

forma a melhor posicionar-se e interagir com as demais organizações.121 Emerge 
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um cenário que alguns autores classificam como “a especialização mundial da 

governança”, com uma aproximação entre saber e poder, mas não se trata de 

uma fusão, uma vez que o poder decisional continua nas mãos de uma classe 

política, que se relaciona de forma cada vez mais próxima, mas não se identifica 

com a comunidade científica122. 

Os porta-vozes da racionalidade científica são os membros da 

comunidade científica. Os atores científicos conseguiram estabelecer 

determinados pressupostos de legitimidade que ampliam suas possibilidades de 

contribuir para o processo de internacionalização do direito. A liberdade da 

pesquisa científica, a autoavaliação por pares, o reconhecimento dos limites 

quanto à ausência de certeza contribuem para uma lógica própria, que se 

autolegitima e se impõe perante o mundo jurídico. Em diferentes casos, os 

cientistas funcionam como verdadeiros legisladores globais, pois, ao definir a 

segurança ou insegurança de determinado produto ou processo, conseguem, por 

meio de estruturas legitimadas no plano internacional e doméstico, proibi-los 

ou controlá-los. Os exemplos são muitos, como os grupos de especialistas 

vinculados à Organização Mundial da Saúde, em caso de pandemias, ou às 

normas do Codex Alimentarius, potencializadas pelo direito da Organização 

Mundial do Comércio123.  

Em diversos setores, grupos de cientistas mobilizaram-se para 

influenciar os decisores políticos sobre a produção de normas jurídicas a fim de 

evitar catástrofes internacionais. No campo das mudanças climáticas, por 

exemplo, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) organizou em 1979 

um programa de pesquisa sobre mudanças climáticas, com o objetivo de analisar 
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os diferentes efeitos do problema e propor soluções à comunidade política 

internacional. Em 1986, o grupo deu origem ao Painel Internacional sobre 

Mudanças do Clima, sob os auspícios do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e da OMM, que são a principal base para a evolução das 

negociações em torno do tema124. Inclusive, ganhou um prêmio Nobel da Paz, 

por suas contribuições em 2007. No campo sanitário, as decisões sobre níveis 

aceitáveis de risco e medidas a serem tomadas para evitar uma pandemia de 

gripe H1N1, em 2009 e 2010, geraram mudanças de comportamento imediato 

em todo o planeta, em apenas algumas horas, com um nível de efetividade 

incomparável a qualquer medida jurídica. 

Há um processo de mundialização dos cientistas, dos especialistas que 

também se organizam em redes internacionais de cooperação, prioritárias na 

agenda de fomento à pesquisa de quase todos os países. O trabalho em rede, 

com constante verificação por pares, dentro de uma lógica própria à ciência, 

com acesso quase instantâneo à produção científica do mundo como um todo 

por uma parte importante dos cientistas, possibilita uma forte integração do 

mundo científico, provavelmente o mais bem integrado de todos os grupos 

sociais. No entanto, a forma de produção e legitimação do binômio saber-

poder, no campo científico, não se fundamenta em bases democráticas e carece 

de participação. Em se tratando de crises globais, como as derivadas das 

mudanças climáticas, da biotecnologia, da energia nuclear, entre outras, seria 

preciso não apenas uma organização global, mas também ampliação 

democrática dos sistemas de avaliação, de tomada de decisão, de controle e de 

freio aos avanços tecnológicos conforme critérios éticos, melhor adaptados à 

escala mundial. Seria preciso associar os especialistas a outras redes de 

governança para que a ciência e os demais sistemas sociais caminhassem no 
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mesmo sentido. O objetivo não seria controlar ou instituir “o saber”, mas 

relacionar os poderes, os desejos e os saberes, colocando a decisão política no 

cruzamento entre os saberes, relacionando não apenas o saber científico, mas 

também o saber social (vivido pelos seres humanos)125. 

Um problema consiste na tendência ao desaparecimento dos 

conhecimentos tradicionais, que não seguem os padrões científicos de 

legitimação, mas são inerentes à evolução cultural dos povos locais. Ainda que 

algumas normas internacionais, como a Declaração Universal sobre a 

Diversidade Cultural, da UNESCO, de 2002 e sua Convenção, prevejam a 

proteção do conhecimento tradicional, certamente estamos cada vez mais longe 

de uma sociedade global multicultural, que respeite e valide conhecimentos de 

populações tradicionais, ultrapassando a ideia de sociedade de informação, em 

direção a uma sociedade do saber, onde o cruzamento de saberes levaria a um 

diálogo de culturas. O que ocorre, de fato, é uma quase unilateralidade na 

influência de conhecimentos, replicando as tradicionais formas de relação 

econômica, sem uma verdadeira troca de culturas. Os países em 

desenvolvimento e centros não-europeus (no caso de direitos humanos) tornam-

se meros consumidores de normas sem impactos na produção normativa 

global126. Faltam mecanismos de "tradução" desses conhecimentos. Paul 

Ricoeur falava no efeito miraculoso da tradução, que cria a similaridade onde 

parecia existir apenas a pluralidade. A superveniência de uma sociedade 

transversal, multicultural, uma sociedade do saber apenas será possível quando o 

saber científico conseguir incorporar mecanismos de tradução do saber local 
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para, em vez de levar à extinção dos conhecimentos tradicionais, possibilitar 

incorporá-los aos valores que determinam a sociedade127.  
*** 

Deste modo, podem ser apontadas diferentes reações do sistema 

jurídico às transformações do entorno, que possibilitam um contexto para 

ampliar o processo de internacionalização. Para compreender melhor o 

problema, é importante conhecer algumas faces desse fenômeno, como a 

aproximação dos conteúdos normativos dos direitos nacionais, a criação de 

sistemas regionais de integração, o desaparecimento ou erosão da hierarquia 

formal entre as normas jurídicas ou entre as instâncias de solução de conflitos, a 

multiplicação de instâncias de solução de conflitos fora do Estado e a 

multiplicação de fontes normativas.  
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Capítulo 2  
Maior complexidade do direito internacional pela 
intensificação das relações entre os sujeitos clássicos 

 

 

 

Temas antes regulados pelo direito doméstico ou que não eram objeto 

de tratamento jurídico passam a ser tutelados pelo direito internacional, pelos 

sistemas regionais de integração, por organizações internacionais ou mesmo pelo 

direito de outros países, a partir de normas com caráter extraterritorial. Trata-se 

de um novo cenário, marcado pela maior importância do internacional ou do 

estrangeiro em temas que antes eram tipicamente nacionais. 

Há uma intensificação dos processos transnacionais. Primeiro, a 

dicotomia entre nacional e internacional torna-se menos nítida. Segundo, os 

atores primários continuam sendo os Estados, mas há multiplicação e 

adensamento do papel dos demais atores subestatais e não-estatais. Terceiro, o 

processo dinâmico prepondera sobre o estático, com o direito internacional 

transformando-se continuamente, percolando no direito de cima para baixo e 

de baixo para cima, por instrumentos públicos e privados, do doméstico para o 

internacional e vice-versa. Quarto, o processo é normativo porque, além das 

transformações sociais alterarem o sistema jurídico, este também contribui para 

moldar os limites das alterações futuras nos sistemas sociais, a partir da maior 

juridicidade das relações internacionais128.  
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O sistema jurídico é constantemente provocado por todas estas 

transformações nos demais sistemas sociais, provocações que estimulam novas 

formas de agir e processar informações pelo sistema jurídico, alterando seus 

contornos. Claro que esse processo é realizado respeitando-se sua lógica 

comunicativa. Primeiro, o direito se internacionaliza a partir da maior interação 

entre os diferentes direitos nacionais, da expansão do direito internacional, da 

abertura a novos atores para participarem da formulação, implementação e 

controle das normas jurídicas internacionais, da criação de instâncias judiciárias 

para cuidar de temas específicos (direito penal, comércio etc.) ou mesmo de 

questões gerais. Atores privados também se inserem no processo, com a criação 

de estruturas normativas privadas, fora do Estado. Segundo, criam-se estruturas 

internacionais capazes de formular normas imponíveis a todos os Estados e a 

seus cidadãos, no âmbito dos sistemas de integração regional e global. 

Carbonnier chama o processo de internormatividade: “Entre o direito e os 

outros sistemas normativos, as relações se formam e se deformam, os 

movimentos, as conjunções, os conflitos se produzem; são fenômenos 

autônomos (...) fenômenos da internormatividade”129. Direito nacional e direito 

internacional ampliam seus elementos comuns. O direito constitucional é 

pressionado em função do aumento da governança internacional, que se torna 

cada vez mais efetiva, removendo barreiras centrais para alcançar os 

ordenamentos domésticos. Ambos, direito nacional e direito internacional, 
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sofrem mudanças radicais. A clássica distinção entre a esfera doméstica e a 

intenacional torna-se menos nítida, sobretudo em alguns temas e regiões130.  

Os subsistemas jurídicos não avançam na mesma direção, nem com a 

mesma velocidade. Certos ramos do direito, como o direito empresarial, 

internacionalizam-se mais rapidamente. Alguns Estados aceitam mais facilmente 

a integração com o global do que outros, o que também varia conforme o tema. 

Então, há um movimento com muitas velocidades, conforme o tema e o ator 

envolvido, característica do processo de internacionalização do direito que será 

aqui denominada "policronia"131. A diferença de velocidades leva por vezes ao 

conflito entre temas e atores que já estão mais integrados e outros, mais 

isolados, o que provoca o conflito entre lógicas, no tempo e no espaço. “As 

interações multiformes demonstram a transformação de um modelo que, de 

complicado (múltiplo e heterogêneo) tornou-se complexo (interativo e instável). 

Elas incitam a formular a hipótese do pluralismo ordenado: pluralismo porque 

as diferenças são admitidas, ordenado, se o direito mundial tiver êxito também 

em ultrapassar as contradições entre o um e o múltiplo”132. Trata-se de um 

processo movido por inúmeras forças, forças que movimentam a integração ora 

do interior dos Estados para o internacional (centrífugas), ora do internacional 

para o nacional, em função da impossibilidade de o Estado viver sozinho e da 

impossibilidade de uma codificação global. 
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1 INFLUÊNCIA INSPIRADORA DO DIREITO NÃO-NACIONAL 

Além da expansão dos tratados, que tem efeitos bastante conhecidos 

sobre os direitos nacionais, há um fenômeno de influência direta das normas 

internacionais sobre a produção e interpretação do direito interno. Os atores 

internos passam a sofrer as consequências de uma escolha política que se 

realizou no exterior das fronteiras estatais. Há um processo contínuo de 

atribuição de capacidades e competências soberanas dos Estados para o plano 

internacional. Em teoria, não se trata de perda da soberania, porque os Estados 

continuam aptos a determinar o direito aplicável a cada tema ou a restaurar o 

monopólio do tratamento jurídico sobre determinados temas; na prática, 

porém, o processo é muitas vezes irreversível pela pressão da política, da 

economia e de outros sistemas sociais. 

Tradicionalmente, a relação entre o direito nacional e internacional não 

era ameaçadora. “Entre o relativismo positivista e o universalismo abstrato da 

razão, a coexistência” entre o direito internacional e o direito nacional foi quase 

sempre pacífica133. O direito internacional, bem como o direito comparado, não 

ameaçavam as práticas jurídicas ou não implicavam questionamentos das 

posições adotadas internamente, sobretudo em função do princípio da 

igualdade soberana entre as nações. Ao contrário, contribuíam para uma 

legitimidade teórica das posições nacionais. Atualmente, nota-se um processo de 

internacionalização com práticas transnacionais, internacionais, supranacionais, 

não-estatais que leva à irradiação e contaminação por conceitos universais, por 

práticas comuns com maior ou menor dependência dos Estados. De qualquer 

modo, há benefícios. A expansão de um direito interestatal (direito 

internacional público) ou de um direito comum aos Estados (aproximação das 

regras mesmo no plano interno, público ou privado) contribui, ao menos entre 
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Estados racionais, para estabilizar expectativas e reforçar os limites esperados dos 

processos internacionais de negociação política. A internacionalização do direito 

aumenta a efetividade do sistema jurídico por reduzir custos de transação, criar 

canais para solução de conflitos, prever medidas de retaliação e assinalar aos 

Estados quando uma medida tomada poderá gerar respostas negativas e quais 

são as respostas esperadas dos demais Estados134.  

Assim, parece haver uma mudança da relação ou das relações entre o 

direito nacional e internacional. As teorias monistas e dualistas não conseguem 

explicar de forma coerente todas as relações do Estado com o direito 

internacional135. Uma visão binária da relação esconde as múltiplas relações 

possíveis do ordenamento jurídico estatal com o plano internacional, em 

diferentes camadas de relações regionais, multilaterais, conforme o tema ou o 
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tempo da integração. “Sem dúvida, é preciso admitir que os próprios conceitos 

de sistema e de ordem jurídica apenas fornecem uma representação muito 

imperfeita dos conjuntos normativos, com contornos incertos e instáveis, que 

atravessam as fronteiras nacionais como nuvens cuja forma se modificou antes 

mesmo que consigamos acompanhar seu desenho”136.  

Todos esses cenários são muito estudados e não vamos aprofundá-los. A 

discussão sobre o modelo ideal de relação entre o direito interno e o direito 

internacional, no tocante ao monismo e dualismo, foi esgotada nos anos trinta 

pelos autores contemporâneos do direito, como Kelsen, Triepel, Verdross e 

Scelle, uma discussão que é o resultado histórico da construção de teorias desde 

os autores modernos do século XVIII, passando pelos clássicos do século XIX. 

Tentaremos testar essas teorias no final deste trabalho. De qualquer modo, se o 

Estado aceitou participar de certo tratado ou manteve uma prática que se 

tornou um costume internacional, é normal que seu direito seja influenciado 

pela negociação que ocorreu em conjunto com outros Estados. Assim, os 

tratados ou costumes foram devidamente aceitos. Por outro lado, é possível que 

um tratado seja imposto aos Estados, o que ocorre atualmente com a expansão 

de normas obrigatórias no direito internacional. O conceito não é estranho aos 

juristas contemporâneos. Kelsen, por exemplo, defendia que a soberania estatal 

seria instrumento suficiente para impedir qualquer ingerência de um Estado 

sobre outro, mas não poderia ser evocada contra a expansão do direito 

internacional, porque, havendo uma ordem jurídica única, valeria a primazia do 

internacional sobre o nacional137. As diferentes formas de interação variam entre 

uma visão de fonte inspiradora até a imposição de modelos universalizantes. 
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Há, portanto, uma transformação em diferentes fenômenos. O 

internacional inspira o nacional. O internacional se impõe ao nacional. O 

estrangeiro se impõe ao nacional. O privado constrói-se de forma transnacional, 

com certo grau de autonomia em relação ao estatal. 

 

1.1 Direito internacional como fonte de inspiração do direito nacional 

Há um processo contínuo de importação de soluções para problemas 

comuns, a partir das discussões internacionais. Os diferentes atores estatais 

sentem-se como parte de um processo de discussão comum e se convencem 

sobre determinadas soluções ou, então, se sentem obrigados a cumprir o direito 

internacional – mesmo que não integrem eventuais tratados – por considerarem 

como a melhor solução a ser tomada para um problema concreto. Alguns 

autores identificam na complexidade do direito internacional a construção de 

um “processo transjudicial internacional”, ou seja, um processo contínuo de 

interação, interpretação e internalização de normas para o campo doméstico. 

Muitos são os motivos: o aumento da importância e da cogência das normas 

internacionais, o interesse dos próprios Estados, a construção de legitimidades 

ou identidades políticas na esfera global, o comprometimento com outros 

Estados ou o sentimento de pertença a um processo transnacional138.  

Normas internacionais influenciam na condução de políticas públicas 

dos Estados. Há diferentes fatores para tanto: a construção de consensos 

técnicos em torno de soluções comuns, a criação de fóruns internacionais de 

troca de ideias, maior poder de cogência dos tratados multilaterais, o receio de 

eventuais sanções internacionais, entre vários outros. Assim, os Estados tornam-
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se mais receosos em adotar medidas que possam ser interpretadas como 

violadoras do direito internacional. De fato, enquanto o direito internacional 

tinha sanções meramente morais, os gestores domésticos se sentiam mais livres 

para editar normas que violavam os tratados, porque os efeitos da 

responsabilidade internacional dos Estados eram relativamente brandos, exceto 

em temas mais sensíveis como terrorismo ou direitos humanos.  

Há diferentes situações: a influência do direito de organizações 

internacionais que o Estado integra e que nos últimos anos passaram a poder 

julgar seus atos, a relação com normas internacionais não-obrigatórias, com 

normas de organizações internacionais que o Estado sequer integra e mesmo 

com normas que ainda estão sendo negociadas. 

Primeiro, as organizações internacionais com poder de verificar e 

sancionar o cumprimento de seu direito. Este cenário é especialmente sentido 

no direito do comércio internacional, a partir da Organização Mundial do 

Comércio. É muito frequente no Brasil, como em outros países, que os gestores 

públicos moldem as políticas públicas de forma a não infringir ou não gerar 

interpretações que possam ser caracterizadam como infrações do direito da 

OMC. Nas negociações de normas nacionais, percebe-se em diferentes ocasiões 

que a eventual violação das normas da OMC é constantemente aventada pelos 

órgãos ministeriais brasileiros e estrangeiros, ainda que isso não transpareça de 

forma clara nos motivos expressos das leis. Há um temor relativamente comum 

dos gestores públicos de que condutas, que antes podiam ser tomadas 

livremente, firam o direito da organização internacional. Na China, para evitar 

a divergência entre as decisões de tribunais internos, em matéria comercial, com 

tempos de resposta incompatíveis com aqueles exigidos internacionalmente pela 

OMC, o governo comprometeu-se a suprimir o poder autônomo das províncias 

e anular as leis e regulamentos em desconformidade com o direito da OMC. 

No plano normativo, em favor da transparência, proibiu as circulares internas e 
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outras medidas discricionárias sobre direito econômico e comercial (neibue 

tongxin). Por fim, previu criar jurisdições específicas para lidar com interesses 

comerciais estrangeiros, apelidados internamente como “tribunais da OMC”139. 

De forma um pouco mais suave, mas ainda capaz de moldar as ações 

dos gestores públicos, há normas da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), da Organização das Nações Unidas para Ciência, Educação e Cultura 

(UNESCO) que são constantemente citadas, não em função de uma possível 

sanção internacional diante das violações, mas em virtude da legitimidade pela 

reputação dessas normas. Mesmo organizações internacionais com maior poder 

de cogência em questões humanitárias, como a ONU, têm capacidade de 

induzir a adoção de soluções comuns mais pelo convencimento dos atores 

internos do que necessariamente pelo medo imposto pela ameaça de sanções. 

Nesse caso, os atores nacionais deixam de entender o conteúdo da norma 

internacional como algo de fora (ultra vires) e passam a compreender como o 

conteúdo moralmente correto a ser adotado internamente. Há um processo de 

convencimento140.  

Segundo, as normas não-obrigatórias criadas por organizações 

internacionais que indicam procedimentos mínimos ou padrões que podem ser 

seguidos pelos Estados. Há uma miríade de guias de boas condutas, sobre os 

mais variados assuntos. Em diferentes temas, como normas de segurança 

biológica, mecanismos de controle de lavagem de dinheiro, segurança na 
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aviação civil, entre tantos outros diferentes, há uma efetiva influência das 

organizações internacionais na construção dos padrões de qualidade previstos 

nos ordenamentos jurídicos nacionais. Seguir os padrões internacionais de 

saúde, meio ambiente, combate ao crime significa seguir um padrão de 

qualidade internacional, o que é visto como positivo na grande maioria dos 

casos. 

Terceiro, em negociações interministeriais, é comum observar o 

chamamento por coerência entre as normas que estão sendo negociadas e as 

posições adotadas pelo Governo no exterior sobre aquele assunto. Em outras 

palavras, o direito nacional chega a ser moldado não em função de 

compromissos internacionais assumidos, mas em função de expectativas 

nacionais de conjuntos normativos futuros, ainda em negociação. 

Quarto, a influência de organizações internacionais que o Estado sequer 

integra, mas tem interesse em seguir seus padrões internacionais, considerados 

como padrões de qualidade. Os guias de boas condutas ou a avaliação por pares 

da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) são 

bons exemplos. As normas são dirigidas aos membros da Organização, mas 

outros Estados, observadores ou não, podem submeter-se aos testes de qualidade 

de seu marco regulatório em diferentes setores. Um questionário é respondido e 

as respostas, avaliadas pela OCDE ou por painéis compostos por especialistas de 

Estados-membros e observadores. O Estado, voluntariamente, submete sua 

legislação à apreciação de outros Estados, com os quais não mantém um vínculo 

jurídico de integração e, conforme as críticas recebidas, envida esforços para 

alterar suas normas internas ou as formas de sua aplicação para adaptar-se aos 

padrões de qualidade da Organização. Interessa notar que, via de regra, os 

Estados apenas se submetem à análise em temas que têm confiança; mesmo 

assim, são constantemente estimulados a melhorarem. O Brasil, muito embora 

não seja membro da OCDE, submeteu sua legislação de defesa da concorrência 



113 

ao sistema de avaliação por pares da OCDE, em 2005 e em 2010, recebendo 

uma lista de críticas e recomendações, muitas das quais serviram de subsídios 

para a alteração do marco regulatório e proposta de uma nova lei de defesa da 

concorrência, finalmente aprovada em 2011141. O mesmo se pode dizer em 

relação ao controle de atos de concentração no Brasil, entre vários outros 

exemplos. Várias dessas normas são promovidas por atores não-estatais, como 

organizações não-governamentais, especialistas, entre outros. É a capacidade da 

norma de induzir conformidade e não seu pedigree que importa142.  

Há ainda outros processos de influência, construídos a partir da 

legitimação de determinados valores em conflito no próprio Estado. Uma 

decisão internacional serve como contrapeso a um debate interno, reforçando 

um dos lados, invertendo o jogo de forças políticas nacionais. Há vários 

exemplos, como a inconstitucionalidade da proibição legal do homossexualismo 

nos Estados Unidos. A Suprema Corte americana havia julgado a 

constitucionalidade da lei da Geórgia que previa a criminalização do 

homossexualismo, em 1986, no caso Bowers v. Hardwick. Após diferentes 

decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos143, uma ONG americana 

(LAMBDA) provocou a Suprema Corte a rever a posição anterior. Os Estados 

Unidos não integram a CEDH, entretanto, a consolidação de um ponto de 

vista no contexto internacional contribuiu para possibilitar a rediscussão no 
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plano doméstico. No caso Lawrence, a posição norte-americana foi revista, e 

diferentes juízes da Suprema Corte citaram em seus votos argumentos utilizados 

na CEDH e em países europeus144. 

  

Por vezes, a influência de uma decisão internacional tem efeitos sobre 

outros poderes nacionais, como o Legislativo ou o Executivo. Podem servir de 

elemento externo que altera o jogo de forças políticas no âmbito interno. Nos 

anos oitenta, por exemplo, o Governo Reagan deu suporte a um grupo 

guerrilheiro na Nicarágua (Contras), com o objetivo de derrubar o governo 

sandinista. A Nicarágua ingressou na CIJ com um processo contra os EUA, em 

1984. A decisão da CIJ determinou certas medidas provisórias internacionais, 

favoráveis à Nicarágua. A Nicarágua, em vez de procurar forçar os EUA a 

implementarem as medidas provisórias, utilizou-as como suporte para levar a 

discussão ao Congresso norte-americano. O Senador Daniel Patrick Moynihan 

propôs uma resolução que foi aprovada em seguida, proibindo a ajuda 

americana aos Contras e qualquer ato que infringisse a decisão da CIJ sobre o 

caso. A construção de um processo jurídico internacional deu-se pelo uso de 

diferentes fóruns, quando o contexto internacional é usado como subsídio no 

plano doméstico, para reverter a prevalência política de um grupo sobre outro e 

aprovar a aproximação para uma solução encontrada fora do Estado. Em outras 

palavras, um grupo doméstico sem força no plano internacional consegue 

instrumentos de legitimidade por meio das arenas internacionais e agora, 
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legitimado, volta mais forte em outras arenas nacionais para impor sua 

vontade145. 

 

Por fim, ocorre um processo de construção do direito internacional por 

meio de juízes domésticos, que se sentem em diversos casos parte de uma 

comunidade internacional. Trata-se de uma tese nuclear entre vários autores 

sobre o tema, sobre a qual nos deveremos deter um pouco mais ao final deste 

trabalho. Por uma questão metodológica, aqui cabe antecipar alguns elementos. 

A partir de uma decisão internacional, que fixa determinada interpretação de 

um conceito jurídico, os tribunais nacionais podem sentir-se limitados ou 

convencidos e alterar suas posições anteriores. Entre os vários exemplos, destaca-

se a mudança de postura dos tribunais europeus sobre a punibilidade de oficiais 

estrangeiros acusados de crimes contra a humanidade, ainda no exercício de suas 

funções, após a decisão da CIJ que considerou ilegal a atitude da Bélgica ao 

processar o Ministro das Relações Exteriores do Congo, Yerodia; ou a 

consideração da punibilidade, nos tribunais nacionais latino-americanos, de 

pessoas envolvidas em crimes contra a humanidade nas ditaduras, após as 

decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Há um processo 

contínuo de tradução do internacional para o plano doméstico. O desafio, no 

entanto, está em como transformar a percepção do direito como “de outro” 

para um direito “próprio”146. 

 

O direito internacional ingressa no plano doméstico de forma distinta 

em cada país, sobretudo quando se trata de normas não-obrigatórias. A 

internalização de normas envolve um conjunto dinâmico e complexo de 
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interações entre os atores-chave, que operam ao mesmo tempo no plano 

doméstico e internacional. A norma internacional é interpretada pelos atores 

nacionais conforme suas próprias culturas, ou seja, é remodelada no plano 

doméstico. Ao mesmo tempo, ao adotar padrões internacionais, obrigatórios ou 

não, há a formatação de uma nova configuração do direito nacional. 

Progressivamente, avança-se da não-adoção de padrões internacionais para uma 

consciência de conformidade; em seguida, para uma visão de obrigatoriedade e, 

por fim, para uma visão de obediência147.  

 

1.2 Direito estrangeiro como fonte de inspiração do direito nacional  

O uso do direito estrangeiro pelo direito nacional caminha em duas 

vertentes. De um lado, buscam-se soluções jurídicas no direito estrangeiro, por 

meio de regras de direito internacional privado, de forma a poder ampliar a 

efetividade da reparação de danos ocorridos no território nacional. De outro, há 

um processo crescente de intercruzamento normativo, com a procura por 

soluções jurídicas para problemas comuns. 

a) Direito internacional privado como complemento do direito 

público nacional 

Com a ampliação das trocas comerciais em nível global, os danos 

provocados por elos de cadeias produtivas globais tornam-se mais frequentes. 

Em matéria de direitos humanos ou meio ambiente, por exemplo, a 

responsabilidade de empresas é dificultada por diferentes estratégias jurídicas, 

como a constituição de empresas-espelho, a busca por foros com legislação mais 

vulnerável. Empresas-espelho são empresas relacionadas a empresas 
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multinacionais constituídas em países onde desenvolvem parte de suas 

atividades (espelhos, por refletirem apenas uma imagem da empresa principal). 

Caso ocorra um dano, a inexistência de patrimônio serve como obstáculo à 

eventual indenização por danos provocados. Um exemplo é a plataforma de 

petróleo da British Petroleum, que causou danos bilionários aos Estados Unidos 

entre 2010 e 2011. A plataforma tem um registro similar ao de navios. A 

Deepwater Horizon, alugada pela empresa British Petroleum, pertencia à 

empresa Transocean, tendo 35 plataformas como patrimônio. O pavilhão de 

registro era nas Ilhas Marshal, Estado com 65 mil habitantes e que seria 

responsável pelos padrões de construção, qualidade dos equipamentos e de 

investigação de eventuais acidentes. O patrimônio da empresa e a capacidade do 

Estado de conveniência estavam muito aquém do necessário para a 

responsabilização148. O Governo dos Estados Unidos precisou utilizar 

instrumentos mais políticos para realizar um acordo, que finalmente foi 

estipulado em US 7,8 bilhões149.  

A busca por foros mais vantajosos também é uma prática jurisdicional 

frequente. Diante de um conflito que envolve diferentes Estados, as empresas 

podem buscar o foro que lhes seja mais conveniente. Da mesma forma que as 

empresas procuram otimizar suas estratégias jurídicas com um direito global, os 

Estados ou entidades subestatais também passam a adotar a mesma estratégia150. 

A Convenção de Roma II sobre Conflito de Leis e Conflitos de Jurisdição na 
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União Europeia possibilita a flexibilidade da escolha do direito e do foro 

adequado pelas autoridades nacionais. Assim, dado o caso concreto, os 

magistrados de uma determinada região podem escolher aplicar o direito da 

origem da empresa envolvida ou do lugar onde parte de suas atividades se 

desenvolve. Há uma busca pelo direito mais efetivo na compensação de danos, 

aplicado diretamente pelo juiz nacional. 

Por outro lado, admite-se que as vítimas procurem o foro mais 

conveniente, como aquele onde a empresa tem maior quantidade de bens 

executáveis para a compensação dos danos. No caso do Prestige, em razão das 

dificuldades legais encontradas na França e na Espanha, as próprias autoridades 

estatais francesas preferiram ingressar com a lide nos Estados Unidos, de forma 

a ampliar as compensações ambientais151.  

b) Intensificação do intercruzamento normativo 

Há um progressivo intercruzamento normativo152 na construção dos 

direitos nacionais. Denominamos intercruzamento normativo o 

desenvolvimento de soluções jurídicas comuns para problemas similares entre 

ordenamentos jurídicos distintos. A internacionalização do direito ocorre de 

forma mais intensa nos últimos anos por diferentes razões. Primeiro, há a 

emergência de problemas comuns em diferentes países, ainda que em sociedades 

com culturas bastante distintas em função da maior uniformização de 

procedimentos burocráticos, da adoção de padrões sanitários e ambientais 

globais, da globalização dos fatores de produção e da ampliação da incidência de 

problemas transfronteiriços. Segundo, pela facilidade de se obter informações 

sobre soluções bem sucedidas, com a internet e os recursos automáticos de 
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tradução eletrônica, maior contato entre agentes administrativos numa esfera 

pública global, onde se discutem problemas compartilhados153, indução a 

respostas padronizadas por meio de guias de boas condutas de organizações 

internacionais. Terceiro, por soluções transnacionais aportadas pelo setor 

privado, a partir de cadeias produtivas globais, por meio de empresas líderes de 

mercado ou de organizações não-governamentais com atuação global, como 

discutido no capítulo anterior.  

A influência do direito internacional, do direito estrangeiro e do direito 

comparado não é um fenômeno novo. De certa forma, em função dos 

diferentes fatores já bem conhecidos, França, Alemanha, Reino Unido e 

também Itália, foram as fontes centrais da construção da normativa ocidental. 

Inicialmente, o direito romano-germânico fundou as bases do sistema jurídico, 

tal como conhecemos. Hoje, alguns poucos Estados clamam legitimidade da 

inovação normativa em temas como propriedade intelectual, direito da 

concorrência, governança corporativa, direitos humanos, biotecnologia ou até 

mesmo em procedimentos civis154. No entanto, as fontes são mais difusas e não 

necessariamente estatais. 

A intenção do intérprete é comparar os objetivos dos diferentes 

ordenamentos jurídicos, para assim chegar a mecanismos que possam ser úteis 

para o desenvolvimento de objetivos locais, em face das situações específicas. A 

comparação exige uma relativização do contexto em que se encontra o direito-

fonte e como o mesmo se contextualiza em relação aos demais países. Da 

mesma forma que é irreal estudar um povo isolado da humanidade, é falso 

estudar um indivíduo fora de sua sociedade. Existe uma relação dinâmica, uma 

                                                 
!%#!$29492(M0?!80!;03;(740!8(!(?L(29!IkA:7;9!P:0A9:!M97?!987934('!

!%$!wE*TT%!-'!/'%!$293?3947039:!;0MM03!:9a?%!536#:4(+G%)#530"(3%0*43%$#.%2#I4,(3%$%!C'!GS%!K%!

GHH]%!I'!J[H'!!



120 

poderosa criadora de direito. Contudo, as possibilidades de comparação e uso 

mútuo de recursos intensificam-se de forma rápida. 

Trata-se de uma relação de influência multidirecional. Tanto países 

ricos influenciam países pobres, como o contrário, mesmo que o fluxo de 

influência seja mais importante ainda no sentido Norte-Sul, em função das 

assimetrias de desenvolvimento, recursos e fortes laços de dominação cultural 

em relação a antigas metrópoles coloniais, sobretudo em territórios de 

descolonização mais recente, a exemplo dos países africanos. Entre os principais 

motivos para a busca de soluções estrangeiras, nota-se a autoridade ou o 

prestígio de determinados modelos, a necessidade de encontrar soluções para 

problemas semelhantes, a expectativa de uma eficácia normativa similar ou 

incentivos políticos, econômicos ou de reputação de outros países ou atores 

envolvidos155.   

Os processos de internacionalização156 são concomitantes, progressivos 

e variáveis conforme o tema, o Estado e o tempo. Trata-se de uma integração de 
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geometria variável, com condições diferentes de assimetria de influências e de 

estabilidade. Um direito global viria da maior unificação dos direitos nacionais, 

com a criação de instrumentos de preservação do local, o que ainda parece ser 

uma utopia, como se pretende discutir na segunda parte. 

1.3 Direito privado transnacional como fonte de inspiração do direito 

estatal 

A inspiração de normas nacionais pode encontrar sua fonte em 

conjuntos normativos privados. No caso, o direito nacional apenas potencializa 

a efetividade das normas privadas internacionais, porque estipula seu 

cumprimento como mínimo necessário para a importação dos produtos 

estrangeiros. As regras técnicas, por exemplo, são fortemente influenciadas pelo 

processo de normalização (criação de padrões comuns), processo este construído 

por atores privados. De certa forma, os sistemas jurídicos nacionais, mesmo os 

mais consolidados e eficazes, têm que adaptar uma série de demandas de 

acomodação de diferentes formas de normatividade não-estatal157. 

As normas da International Standard Organisation (ISO) exercem um 

papel importante na fixação de padrões mundiais, que são considerados como 

mínimos de qualidade para a produção em diferentes setores. No Brasil, a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), outra instituição privada, é 
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associada à ISO e certifica que produtos atendem aos padrões internacionais. 

Diversos produtos apenas podem ser vendidos no país se apresentarem o selo de 

atendimento aos padrões internacionais de qualidade, criados por negociações 

privadas e adotados pelo INMETRO, por exemplo. 

Com maior interdependência comercial, um país importador pode 

impor o cumprimento de uma norma privada a outro exportador, dando 

efetividade ao ordenamento privado. Ter o selo da ABNT significa ter um 

padrão internacional de qualidade que, por sua vez, seria o passaporte para a 

venda no mercado estrangeiro ou mesmo no mercado nacional. No campo 

sanitário, as normas do Codex Alimentarius também exercem um papel 

indicador dos padrões seguros na produção de alimentos. O cenário é 

potencializado por organizações internacionais, que também reforçam a 

importância das normas técnicas. A Organização Mundial do Comércio, por 

exemplo, aceita a fixação dos padrões técnicos privados, como as normas ISO 

ou o Codex Alimentarius, como mínimos exigíveis pelos Estados para aceitar a 

importação de bens e serviços de outros países. Em outras palavras, a OMC 

potencializa os efeitos da norma privada, a partir de efeitos típicos de normas 

jurídicas. O resultado é a mudança da lógica e da importância das negociações 

no âmbito do Codex Alimentarius. Discussões antes puramente técnicas passam 

a incorporar princípios jurídicos. Na prática, funciona como uma espécie de 

lócus de fusão entre espaços normativos distintos, buscando elementos de 

diálogo entre direito, ciência, meio ambiente e comércio158. 

Um processo similar, porém mais independente ainda do Estado ocorre 

a partir da consolidação da lex esportiva ou da lex eletronica. Entre as normas 
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criadas por associações esportivas, destacam-se as normas da FIFA que, em 

função de sua importância política e econômica para os países envolvidos, 

potencializam seus efeitos também como se fossem normas públicas. Iremos 

analisar com maior atenção os contornos de um conjunto de normas privadas, 

no próximo capítulo; no entanto, importa tecer aqui alguns comentários sobre o 

processo de construção das normas nacionais a partir da inspiração em regimes 

internacionais privados. Para possibilitar um padrão internacional, as 

confederações esportivas criaram redes de atores que seguem normas comuns. 

Essas normas regulam desde o funcionamento dos jogos e campeonatos, 

critérios de doping de jogadores e necessidades para a realização de eventos 

nacionais e internacionais no território nacional.  

Em federações mais organizadas, em esportes com milhões de 

praticantes, toda uma estrutura administrativa se faz necessária e se constrói 

paralelamente com as estruturas estatais. Os indivíduos seguem as mesmas 

regras e têm em geral um mesmo espírito ético de cumprimento das normas. 

Para controlar abusos ou violações às normas esportivas, foram criados tribunais 

desportivos, que funcionam em paralelo com a justiça do Estado e são 

altamente internacionalizados, uma vez que, em sua própria hierarquia, há 

instâncias internacionais que sobrepõem as instâncias nacionais em graus 

regulares de recursos, para situações previstas em um ordenamento processual 

comum, de natureza não-estatal. Além disso, o direito desportivo deixou de 

cuidar apenas de espaços não-ocupados pelos Estados para tratar de assuntos 

relacionados a competências soberanas típicas, como a nacionalidade dos atletas, 

os contratos de trabalho, a esfera econômica do desenvolvimento do esporte159, 

levando a uma relação de interdependência entre os dois conjuntos normativos, 

estatal e desportivo. 
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A influência desses conjuntos normativos privados transnacionais sobre 

o Estado são marcantes. Para realizar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a 

FIFA exigiu uma série de concessões dos entes federativos brasileiros, em grau 

de intensidade muito superior ao que se concede para Estados estrangeiros, para 

organizações internacionais e, por vezes, inclusive entre instituições públicas 

nacionais. Em outras palavras, o direito nacional se moldou e se curvou em face 

dos padrões de um conjunto de regras privadas não-nacionais. Entre suas 

exigências, destacam-se a concessão de vistos quase automáticos para milhares 

de pessoas, a critério da FIFA; isenções tributárias em larga escala; concessão de 

monopólios sobre exploração de produtos nem sempre registrados no Brasil; 

procedimentos de imigração e alfandegários facilitados; garantias de indenização 

em caso de danos de forma facilitada, critérios de segurança e organização de 

setores em estádios (diferentes de critérios de segurança adotados no Brasil), 

entre outros. Em uma análise puramente técnico-jurídica, o Brasil poderia 

simplesmente negar-se a cumprir todos esses procedimentos, alegando que 

exigiriam mecanismos de concretização originais não-adaptáveis aos padrões 

normativos nacionais e à transferência não-razoável de capacidades soberanas 

para uma organização privada, mas esta opção não é real porque a pressão dos 

demais sistemas sociais, político e econômico, sobre o jurídico seriam 

insuportáveis.  

Um processo diferente ocorre no âmbito da lex eletronica ou lex 

digitalis, como preferem alguns autores. Ainda que cada Estado procure regular 

internamente a natureza jurídica das relações jurídicas construídas por meio da 

internet, a própria rede tem uma regulação própria, controlada pelo Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Trata-se de uma 

associação civil, privada, sem fins lucrativos, com sede na Califórnia, nos 

Estados Unidos, responsável pela alocação dos endereços de protocolos de 

internet (endereços IP), pela gestão dos domínios web. Tem um acordo com a 
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VeriSign, que coordena os registros, que por sua vez realiza acordos com os 

administradores nacionais de domínios. No início da internet, o governo norte-

americano criou uma agência pública, conhecida como Autoridade para 

Atribuição de Números da Internet, mas esta foi encerrada e foi estabelecido 

um contrato com a instituição privada para a gestão do sistema. Contratos 

similares foram realizados com praticamente todos os países do mundo, que se 

submetem a um regime jurídico mundial, controlado por uma instituição 

privada, de acordo com regras próprias, preestabelecidas. 

A ICANN estabeleceu um procedimento internacional para solução de 

disputas sobre domínios de internet, com padrões próprios de direitos 

fundamentais, diferentes dos Estados. Trata-se de um procedimento comum a 

ser adotado por todos os registradores de domínios, mesmo que públicos dos 

Estados, para evitar a pirataria na rede, a exemplo de indivíduos ou empresas 

que registram domínios com o nome de marcas já conhecidas, para depois 

vender seu domínio à própria marca ou utilizar-se do mesmo com má-fé. 

Procedimentos específicos também são criados para combater violações a valores 

considerados universais, como a pedofilia, danos à imagem, combate ao 

terrorismo, discurso do ódio, estímulo ao cometimento de crimes, entre outros, 

que indicam a retirada imediata de sites da internet.  

Neste sentido, é possível que uma autoridade nacional, mesmo pública, 

vinculada ao ICANN, solicite a retirada de um site considerado como violador 

da ordem pública, da moralidade ou dos princípios do direito internacional. O 

órgão pode, conforme o caso, criar um painel de especialistas que julgará a 

demanda. Interessante notar, neste caso, a construção de um instrumento 

processual próprio, criado por uma associação privada e potencializado por sua 

aplicação em todos os países do mundo. Com certeza, os Estados podem apurar 

os mesmos atos criminosos no âmbito nacional, via seu Poder Judiciário local, 

mas suas chances de obter efetividade em sentenças condenatórias são muito 
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baixas, sobretudo quando há violação de direitos por terceiros que estão além 

das fronteiras estatais, dificilmente identificáveis ou, em tempo hábil, conseguir 

evitar danos graves.  

No caso de crimes cibernéticos, como a pornografia infantil, por 

exemplo, a sanção estatal apenas pode ser obtida com a colaboração do ator 

privado, porque o bloqueio de sites e a identificação de usuários é realizada com 

a ajuda do ICANN. Ainda, uma vez que muitos sites são produzidos e acessados 

em diferentes países, a atuação efetiva apenas vem com a colaboração entre 

polícias de diferentes países, atuando em conjunto e simultaneamente160, o que 

exige um nível de organização e cooperação judiciária e policial pouco comum 

até então.  

Em outras palavras, a punição vem da ação coordenada de autoridades 

administrativas infraestatais, que apenas se torna possível com a ajuda de atores 

privados transnacionais. O modelo, como se vê, é bastante distinto da 

tradicional cooperação entre Estados soberanos. Para se tornar efetivo, o direito 

nacional se constrói dentro da lógica do admissível pela regulação privada 

transnacional e depende da mesma para poder existir. Os limites do possível a 

ser regulado pelos Estados são estabelecidos pela instituição privada. Em alguns 

países com maiores restrições à liberdade de informação, as possibilidades de 

controle são limitadas pelas considerações do que seria ou não mundialmente 

proibido. Constrói-se uma espécie de ética ou de moral pública transnacional, 

própria do mundo eletrônico, desportivo ou de outras redes privadas, imponível 

a todos os Estados, ainda que com forte influência de alguns Estados mais 

influentes, conforme o caso. 
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2 INFLUÊNCIA INTEGRADORA DOS SISTEMAS JURÍDICOS 

REGIONAIS E GLOBAIS  

Os sistemas de integração se multiplicam como instâncias 

intermediárias de produção, implementação e controle de normas jurídicas, 

entre o contexto meramente doméstico e um direito mundial. Ainda que 

soluções criativas tenham sido criadas pelo sistema jurídico, sobressaem 

dificuldades de legitimação política, ainda que nos processos mais avançados. O 

sonho de um direito mundial, mesmo em experiências regionais, não conseguiu 

ainda desvendar os segredos necessários para superar barreiras culturais e 

preservar especificidades locais.  

Os sistemas de integração podem ser setoriais ou regionais. 

Denominamos integração setorial aquela promovida entre muitos Estados sobre 

um tema específico, como direitos humanos, comércio, meio ambiente ou outro 

tema. Integração regional seria aquela promovida por um conjunto menor de 

Estados sobre vários temas ao mesmo tempo. Entre um modelo e outro, existem 

inúmeras variações possíveis.  

As comunidades se formam por razões comerciais, sanitárias, 

ambientais, penais, em torno de estruturas mais ou menos institucionalizadas, 

permanentes ou temporárias, para a solução comum de problemas 

compartilhados. Há, então, um processo de múltiplas escalas e velocidades. De 

um lado, no plano regional, os sistemas jurídicos integram-se de forma 

coordenada em diferentes temas ao mesmo tempo, mas cada sistema regional 

com sua própria lógica. Há a criação de direito em camadas, que se entrelaçam e 

se justificam reciprocamente: direito regional, direito nacional e direito 

internacional. De outro, no plano setorial, a integração ocorre de forma 

descoordenada em temas específicos, envolvendo uma miríade de atores e 

processos fragmentados, que geram uma nova complexidade.  
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Assim, não apenas a complexidade da interação entre os dois 

fenômenos se dá em camadas determinadas pela origem das normas (nacional, 

regional, internacional), como também, de forma paralela e independente, pelo 

tema (direitos humanos, humanitário, ambiental, entre outros). Em vez de 

linhas, haveria uma rede, que se torna complexa ainda mais com a lógica da 

multiplicidade de atores responsáveis por sua elaboração. Assim, numa 

abstração apenas haveria diferentes dimensões, onde certos atores estão mais 

envolvidos com processos nacionais e em temas específicos. Outros, navegam 

no plano internacional ou transnacional, com contatos em outros temas. A 

linearidade da relação monista ou dualista se mostra insuficiente para explicar o 

fenômeno, porque a validade das normas não depende da origem, porque há 

interconexões variáveis com o tema e com os atores envolvidos, como veremos 

abaixo. 

A figura ideal do Estado como elemento natural, limitador dos 

processos de integração, perde importância diante da consideração da ordem 

jurídica objetiva transnacional ou, em alguns casos, supranacional. À medida 

que a ordem jurídica passa a considerar estruturas normativas cujas fronteiras de 

incidência estão além das fronteiras estatais, a figura ideal do Estado, uma 

personificação da ordem jurídica161, adota novos contornos, cuja teoria geral 

ainda tenta decifrar.  

Existem centenas de processos de integração em curso, de diversas 

naturezas. Apenas na OMC, em matéria comercial, há mais de 500 

registrados162. O sistema de integração jurídico-político em estágio mais 

avançado, como vimos acima, é a União Europeia, que compreende a livre 

circulação de pessoas, de mercadorias e a intensa troca cultural; outros processos 
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regionais de integração avançam mais timidamente. No plano regional, de 

formato comercial, destacam-se o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a 

Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e o Acordo de Livre 

Comércio da América do Norte (NAFTA), entre outros. 

Inicialmente, os processos regionais de integração eram voltados para a 

expansão do comércio internacional; entretanto, em alguns casos, a exemplo da 

União Europeia e do MERCOSUL, há esforços para a criação de comunidades 

regionais de valores, com a livre circulação de pessoas, e para a criação de uma 

região de regulação supranacional em temas estratégicos. Para os objetivos deste 

trabalho, é relevante analisar alguns aspectos relacionados à expansão das 

fronteiras estatais, dentro do tema da internacionalização do direito e 

complexidade do direito internacional, mais do que em questões técnicas ou 

explicativas dos sistemas em si. Assim, importa compreender sua função como 

etapa necessária para uma integração multilateral (1), que já ocorre a passos 

largos na União Europeia (2), mas ainda encontra dificuldades em outros 

sistemas como o MERCOSUL (3). 

 

2.1 Os sistemas de integração setorial como etapas intermediárias da 

integração global 

A lógica de criação, implementação e controle de normas jurídicas e 

políticas públicas passa a ter maior influência de questões mundiais. A coerência 

buscada pelos operadores não está apenas no ordenamento jurídico interno, mas 

nas negociações das normas internacionais e nos efeitos que as políticas internas 

terão sobre as posições assumidas internacionalmente. O Estado sempre foi um 

elo de coordenação entre comunidades jurídicas subestatais (municípios, estados 

federados) e supraestatais (federação de Estados, sistemas regionais de 

integração, organizações internacionais). Um elemento intensificador do 
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processo é a maior intensidade do contato entre as comunidades acima e abaixo 

dos Estados, a policronia do processo de integração, a falta de coordenação e, 

em muitos casos, a existência de lógicas antagônicas numa lógica mais 

complexa163. 

Podem ser resultantes do adensamento das relações regionais ou se 

desenvolver de forma totalmente independente do mesmo. As relações jurídicas 

e instituições criadas para a solução de problemas comuns, como a Organização 

Mundial da Saúde, o Programa das Nações Unidas para AIDS, o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Interpol e os tratados multilaterais, 

revelam temas em que a integração global nasce de processos recentes, sem 

etapas intermediárias regionais consolidadas.  

Podem ocorrer por meio de Organizações Internacionais fortes, como a 

Organização Mundial do Comércio (sobre comércio) ou a Organização das 

Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Saúde (como o marcante 

exemplo das questões relacionadas a pandemias), bem como por sistemas não-

institucionalizados de integração, a exemplo dos diversos tratados sobre 

proteção dos direitos humanos (institucionalizado, sobretudo no contexto 

regional europeu e americano) ou do meio ambiente, sobre as mudanças 

climáticas, as espécies ameaçadas de extinção ou outros regimes internacionais 

com maior ou menor grau de estruturação.  

Os exemplos são os mais variados, tanto em temas que afetam 

diretamente outros Estados, como aqueles cuja pretensão de legitimidade se 
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construiu de forma global. No primeiro caso, pode-se citar a preservação dos 

bens ambientais comuns (global commons), como a camada de ozônio, a 

proteção contra as mudanças climáticas, a conservação de certas espécies 

altamente migratórias ou úteis à agricultura, a luta contra crimes agora 

considerados internacionais ou transnacionais, como o tráfico de armas (que 

afeta exportadores, importadores e vítimas), a lavagem de dinheiro ou a 

corrupção. No segundo, os elementos que se tornaram preocupação comum da 

humanidade, como a biodiversidade, a preservação das espécies ameaçadas de 

extinção etc .    

Ao transferir a competência soberana sobre determinados temas, o 

direito se internacionaliza. No entanto, como vimos, não se trata de um 

movimento uniforme, comum em todos os assuntos até então domésticos, mas 

de forma pulverizada, diversa, variável conforme o tema. Em alguns casos, 

temas tipicamente internacionais, como o comércio ou o meio ambiente. Em 

outros, assuntos muito ligados a valores nacionais, como o direito penal ou os 

direitos humanos. A lógica da internacionalização não é limitada ou estimulada 

apenas por elementos culturais, pela economia ou por interesses de atores mais 

poderosos.  

Os sistemas de integração setorial funcionam como regimes 

catalisadores do processo de internacionalização. O regime do comércio 

internacional, bastante influenciado pela atuação da Organização Mundial do 

Comércio e das principais potências comerciais do planeta, estimula a 

internacionalização de temas comerciais. A integração realizada em direitos 

humanos, a partir das cortes regionais, como a Corte Europeia de Direitos 

Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem sido essencial 

para a criação de padrões comuns. O processo de diálogo entre cortes 
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potencializa a aproximação regional, contribuindo para a criação de conceitos 

comuns entre os dois continentes164. 

Entre os sistemas setoriais mais bem sucedidos para uma integração de 

normas nacionais, destaca-se o direito internacional econômico. A integração 

comercial global passa por um processo gradual de redução de tarifas, 

diminuição de barreiras alfandegárias, maior comércio entre as nações, até que 

se chegue a um estágio tão avançado onde apenas algumas desigualdades 

regionais sejam compensadas por regras locais e não por exceções gerais. Os 

teóricos defensores do liberalismo global como forma de desenvolvimento 

defendem que a concorrência global levará ao desenvolvimento do conjunto de 

forma mais eficiente do que por meio de políticas públicas de proteção e 

promoção da produção e do comércio no nível local. A ideia dominante, no 

entanto, não caminha por vias tão puristas, tendo em vista as facilidades de 

domínio de mercados por Estados mais desenvolvidos e por empresas 

transnacionais consolidadas, quando findas as barreiras comerciais. De qualquer 

modo, a construção de regras jurídicas caminha a passos mais ou menos largos 

para a criação de espaços jurídicos de regras uniformes cada vez mais amplos. 

Trata-se, portanto, de uma exceção a algum princípio básico do direito 

internacional econômico: o da reciprocidade, ou de um princípio deste 

derivado, pedra angular do comércio internacional, da nação mais favorecida. A 

justificativa para a exceção à regra é possibilitar às empresas dos Estados-partes, 

em um tratado de integração regional, conseguirem segurança e ganhos de 

competitividade para concorrerem posteriormente no plano global. Logo, os 

sistemas regionais de integração não são vistos pelo direito internacional 

econômico como fins em si mesmos, mas etapas da integração global. 
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A criação de normas regionais de comércio é realizada pela negociação 

contínua dos atores públicos e privados nacionais, testando os limites possíveis 

de concessões comerciais mútuas. Objetiva-se aumentar o comércio e a 

interdependência regional, preferêncialmente diminuindo dependências com 

outras regiões mais distantes e mais competitivas e com Estados com os quais 

haja grande assimetria de poder. Os esforços do Brasil na consolidação do 

MERCOSUL, por exemplo, relacionam-se diretamente com os interesses em 

diminuir a dependência de comércio com os Estados Unidos e China e criar 

relações de integração produtiva com os vizinhos sul-americanos, em especial 

com a Argentina. Os esforços nesse projeto podem ser demonstrados pela 

expansão rápida do volume de trocas comerciais com os parceiros locais, que 

passaram a ser o principal destino de suas exportações. 

A ampliação das trocas comerciais começa pela redução dos tributos 

cobrados nos produtos com agregação de valor nos territórios das partes do 

acordo regional. O produto pode ser produzido ou apenas ter seu valor 

agregado regionalmente. Para diminuir barreiras tarifárias, os Estados têm que 

empenhar-se para conhecer as formas de incidência tributária de seus vizinhos. 

Já existe no momento um esforço importante de internacionalização de normas 

tributárias para possibilitar uma possível homogeneização.  

O passo seguinte é a redução de barreiras não-alfandegárias, como 

normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias, além daquelas previstas no plano 

multilateral, com a Organização Mundial do Comércio. Criam-se, então, novas 

regulações comuns ou políticas públicas regionais para combate e prevenção a 

doenças e procedimentos técnicos. É muito comum que existam 

complementaridades entre as cadeias produtivas locais nas regiões de fronteira, 

já estabelecidas, a concentração da produção em mãos de um número mais 

reduzido de atores, a partir de processos de fusão e aquisição de empresas, ou a 

atuação conjunta com a formação de associações de produtores dos diferentes 
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países. As empresas passam a atuar de forma ativa na formulação de normas em 

comum e no controle da aplicação dessas normas, para defender seus interesses 

comerciais. Ao longo do tempo, há maior integração dos atores privados, o que 

permite novos avanços na integração jurídica interestatal.  

Todas estas políticas são geralmente acompanhadas por um programa 

de liberação comercial, convergência de políticas macroeconômicas, adoção de 

acordos setoriais, com o fim de otimizar a utilização e mobilidade dos fatores de 

produção e alcançar escalas operativas eficientes, quando das uniões aduaneiras. 

Em um segundo momento, conforme o sistema de integração há adoção de 

uma Tarifa Externa Comum. Exige-se, a partir de então, a gestão coletiva da 

política externa e da negociação de outros acordos de comércio entre as partes, 

no tratado de integração.  

No entanto, não é possível identificar em parte alguma a construção de 

Estados supranacionais, de democracias pluralistas, ao menos com conceitos 

próximos à ideia de Estado nacional. Uma democracia pluralista pressuporia a 

existência de um parlamento representativo, de uma corte constitucional, 

opinião pública que referenda as decisões tomadas por seus representantes e 

outros atores importantes indiretamente, como imprensa, partidos políticos, 

sindicatos e outros165. Tais elementos não existem nos sistemas regionais de 

integração em geral e, mesmo na Europa, ainda são incipientes.  

2.2 O laboratório europeu 

A expressão de Delmas-Marty e Habermas166 é muito apropriada. A 

União Europeia serve como um lócus de experimentação de novas formas de 

integração, que ensina lições boas e ruins para os demais sistemas em 
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transformação. Dificilmente os demais sistemas caminharão pelos mesmos 

passos do modelo europeu. No entanto, pode-se afirmar que se vive um 

laboratório com experiências intensas de internacionalização de normas no 

espaço europeu, um espaço cada vez mais importante, em função da integração 

progressiva de Estados, com projeto de incorporação de novos Estados a médio 

espaço de tempo. Essas experiências servem como um exemplo167 do processo de 

internacionalização do direito, em especial sobre a forma de construção do 

direito e de expansão do bloco (a), a partir de um processo de legitimação das 

estruturas supranacionais (b) e mesmo a construção de uma cidadania (c), que 

acarreta uma erosão dos sistemas estatais soberanos (d).     

a) Soluções jurídicas para a construção de um direito comunitário 

A integração jurídica europeia avança além das questões comerciais. 

Houve um período inicial a partir do qual se integraram apenas alguns setores 

econômicos da cadeia produtiva do carvão e do aço entre Bélgica, Holanda 

(Benelux) e Luxemburgo e depois França, Itália e Alemanha (Comunidade 

Europeia de Carvão e Aço). Em seguida, foram anexados outros setores 

estratégicos relacionados à cooperação, energia nuclear e comércio, de forma 

geral. Com a criação da Europa dos 12, integração do Reino Unido, Irlanda, 

Dinamarca, Portugal, Espanha e Grécia, foi possível dar passos mais largos na 

consolidação de um bloco de integração comercial mais coerente. O objetivo 

deste ponto não é detalhar o histórico da integração europeia168 ou suas 
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estruturas, mas mostrar o modelo e suas críticas como etapa intermediária da 

construção de um direito mundial, por meio da expansão de fronteiras. 

Os obstáculos superados pelos Estados na construção de seu sistema 

regional de integração foram mais importantes do que aqueles enfrentados hoje 

nos demais sistemas regionais, como MERCOSUL, NAFTA, ASEAN. Os 

primeiros tratados foram firmados logo após a Segunda Guerra Mundial, época 

em que era comum encontrar na população dos Estados-membros um 

sentimento de raiva com relação aos adversários da guerra. Praticamente todos 

tinham perdido parentes ou amigos na guerra ou tinham sofrido o processo da 

fome ou da privação. Os primeiros Estados a integrarem o sistema, como 

Bélgica, Holanda, França, Alemanha e Reino Unido, foram palcos privilegiados 

da Segunda Guerra, com milhões de mortos. Se adicionarmos o contexto ao 

histórico de guerras entre os membros, às fortes diferenças linguísticas, à 

assimetria de poder, população, território e formas de organização entre os 

Estados, podemos compreender os obstáculos culturais à integração europeia. 

Alguns autores acreditam que todo o passado de percalços difíceis ensinou a 

população e os governantes europeus a encontrarem soluções negociadas para os 

mais difíceis conflitos, a partir de um aprendizado mútuo, e a conviverem 

permanentemente com conflitos estabilizados e um enfoque reflexivo mais sério 

sobre suas próprias tradições. Foi justamente o passado tumultuado que 

possibilitou uma integração mais efetiva169.  

Nos contextos jurídicos nacionais, os Estados europeus consolidaram 

práticas próprias, que dificilmente seriam esquecidas em nome de um projeto 

em nascimento. Embora vizinhos, seus parlamentos faziam suas próprias 

normas, seus tribunais criavam procedimentos e instituições fortes, com 

peculiaridades específicas que influenciaram todo o Ocidente, mas muito 
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distintos entre si. O constitucionalismo alemão, o processo italiano, o direito 

administrativo francês, o sistema de common law inglês são muito distintos dos 

demais. Ainda que às vezes próximos, não se pode considerar similares os 

sitemas jurídicos dos Estados europeus. A integração regional, contudo, trouxe 

novos problemas. Questões nacionais rapidamente se transformaram em 

questões unionistas170. A intensidade do contato com os países vizinhos, em 

função de uma miríade de situações levou ao exaurimento das normas e 

procedimentos nacionais para a solução dos problemas concretos. Além disso, 

os tribunais regionais, em especial o Tribunal de Justiça da União Europeia, 

foram instigados a resolverem conflitos que envolviam diferentes percepções 

culturais, como biotecnologia, novas formas de comunicação, importância e 

competências de autoridades políticas locais, exercício da liberdade religiosa, 

renascimento de guetos, poluição, migração, ampliados em uma nova escala 

após o processo de integração171. Assim, sem suprimir diferenças elementares 

dos sistemas jurídicos internos, foi necessário criar procedimentos jurídicos de 

convivência e integração.  

Nesse conjunto de países, as autoridades nacionais experimentaram 

políticas públicas de desenvolvimento regional, similares às que Estados 

nacionais realizam em seu próprio território. Houve uma efetiva destinação dos 

recursos dos países mais ricos para os mais pobres, principal atrativo para o 

ingresso nas Comunidades Europeias. Ainda que de forma irregular e com 

várias críticas ao processo de integração, houve o estabelecimento tácito de certo 

nível mínimo de direitos e garantias fundamentais a serem aplicados em todos 

os Estados. A existência de um órgão estranho ao processo de integração, a 
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Corte Europeia de Direitos Humanos, foi essencial nesse processo. A partir de 

então, participar da União Europeia passou a ser compreendido pelos cidadãos 

dos países do bloco e de fora do mesmo, como uma forma de desenvolvimento. 

A resistência à participação da Europa inverteu-se de tal modo, que o processo 

de atribuição de competências e capacidades soberanas deixou de ser visto como 

um obstáculo de difícil transposição e passou a ser compreendido como algo 

tolerável, necessário para o atendimento das pressões políticas e econômicas dos 

atores nacionais.  

A criação de um Parlamento e de um Judiciário supranacional permitiu 

a discussão de temas como direitos humanos, meio ambiente e outros 

considerados fundamentais. A família de instituições supranacionais é composta 

de instituições tipicamente executivas, como o Conselho Europeu e Comissão 

Europeia; tipicamente legislativas, como o Conselho da União Europeia e 

Parlamento Europeu; tipicamente judiciárias, como o Tribunal Geral, o 

Tribunal da Função Pública, o Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas; de 

instituições de participação da sociedade e das regiões, como o Comitê 

Econômico e Social Europeu e o Comitê das Regiões; e de instituições 

financeiras, a exemplo do Banco Central Europeu e do Banco Europeu de 

Investimentos.  

Todas estas estruturas atuam paralelamente às estruturas estatais, com 

competências próprias, antes nacionais. Há uma produção intensa de normas 

jurídicas supranacionais, estimadas em quase 60 mil, normas que devem ser 

conhecidas e aplicadas pelos atores domésticos. Existe, portanto, um processo 

contínuo de atribuição de competências e capacidades soberanas nacionais ao 

plano supranacional. Do ponto de vista técnico-jurídico, não é um processo 

irreversível, porque os Estados poderiam retirar-se do processo de integração 

quando o desejassem. Não se trata de uma verdadeira opção. Sair da União 

Europeia traria impactos insuportáveis para qualquer um dos membros. A 
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aceitação de sacrifícios impostos a Grécia, Espanha e Itália, a partir da crise de 

2012 demonstram isso. Em grande parte, a ideia de pertencimento a uma 

comunidade supranacional é forte o suficiente para impedir que atores políticos 

retirem seus Estados do bloco. Economicamente, os impactos negativos seriam 

muito intensos, em função das relações de interdependência já consolidadas 

entre os atores econômicos. A opção jurídica de desvencilhar-se da União 

Europeia desvanece diante da realidade. 

Neste sentido, a possibilidade de troca de administrações, governos, 

público e povo na União Europeia favorece os contornos necessários para uma 

racionalidade democrática supranacional. A primazia do direito comunitário 

proporciona a "circulação constitucional de uma pluralidade de procedimentos 

jurídicos e políticos"172; porém, estruturas ainda frágeis não conseguiram sucesso 

na legitimação democrática de um Estado supranacional. Entre as características 

fundamentais de um direito comunitário, encontra-se a possibilidade de 

tolerância a diferentes velocidades de adaptação, à superação de discussões 

tradicionais sobre conceitos jurídicos mais sólidos, à criação de novos conceitos 

jurídicos regionais e à ideia de margem nacional de apreciação. 

 

Tolerância a diferentes velocidades de adaptaçãoTolerância a diferentes velocidades de adaptaçãoTolerância a diferentes velocidades de adaptaçãoTolerância a diferentes velocidades de adaptação. Mantém-se certa 

tolerância quanto às diferentes velocidades de adaptação dos Estados às normas 

supranacionais, com a criação de camadas de normas que permitem uma 

integração de geometria variável. Ao menos em alguns casos, evitam-se 

discussões legislativas sobre a criação de um novo Estado federativo. Em vez de 

Federação ou Estado europeu, fala-se em governança supranacional, de forma a 

manter a ideia de manutenção do poder soberano dos Estados nacionais. Em 

vez de território, usa-se a expressão espaço europeu, indicando uma zona de 
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segurança, de controle de pessoas e bens, de luta contra a criminalidade e o 

terrorismo. 

  

Superação de discussões tradicionaisSuperação de discussões tradicionaisSuperação de discussões tradicionaisSuperação de discussões tradicionais. Evita-se substituir conceitos 

sólidos tradicionais. Não se fala em perda, erosão ou atribuição de soberanias ao 

plano supranacional, mas de superposição de competências. A cidadania 

nacional não é substituída por uma cidadania europeia, mas complementada173, 

com uma expansão de direitos. Ao nacional soma-se o europeu. Há uma 

superposição de cidadanias, o que gera a ideia de pertencimento a várias 

comunidades políticas174. A solução contribui para apaziguar tradicionais 

movimentos em favor do local, contra o poder de autoridades centrais, inclusive 

movimentos separatistas, como o ETA, no país basco, entre Espanha e Portugal; 

o Exército Repúblicano Irlandês, no Reino Unido; a Catalunha, na Espanha; a 

Córsega, na França. Criam-se canais mais diretos de fortalecimento local e seu 

contato direto com o supranacional, que gera uma sensação de maior 

autonomia. O fortalecimento do local, ao mesmo tempo em que reforça o 

global, gerou o termo "glocalização", já utilizado amplamente entre os autores 

de ciência política e relações internacionais. 

 

Métodos de constrMétodos de constrMétodos de constrMétodos de construção de conceitos jurídicos comuns, ução de conceitos jurídicos comuns, ução de conceitos jurídicos comuns, ução de conceitos jurídicos comuns, 

respeitandorespeitandorespeitandorespeitando----se as especificidades locaisse as especificidades locaisse as especificidades locaisse as especificidades locais. Houve um aprendizado de solução de 

divergências de propostas no plano supranacional. Em diversos temas, como 

meio ambiente, economia, comércio exterior, a produção normativa não se dá 

mais por consenso, mas por maioria qualificada. Em alguns outros, como 

questões processuais, por maioria simples. Mesmo os Estados contrários a 
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determinada norma devem adotá-la. O problema é particularmente importante 

em Estados menores, com menor número de deputados no Parlamento 

Europeu ou com menor capacidade técnica de discutir temas no plano 

supranacional. Ainda que em alguns pontos sensíveis existam resistências, os 

Estados aceitam a implementação e o cumprimento das normas unionistas. 

Admitem perdas pontuais, em nome de um projeto europeu.  

 

Margem nacional de apreciaçãoMargem nacional de apreciaçãoMargem nacional de apreciaçãoMargem nacional de apreciação. Um dos conceitos fundamentais 

nesse processo é o de margem nacional de apreciação. Os tribunais permitem 

que conceitos comunitários sejam interpretados de forma flexível, segundo 

especificidades nacionais. Conforme a sensibilidade política permite um avanço 

em um tema específico, caminha-se regionalmente, fechando a margem 

nacional de apreciação dos Estados, ou seja, diminuindo as possibilidades de 

encontrar soluções regionais. A criação de um poder judiciário supranacional e a 

ideia da margem nacional de apreciação servem como válvula de escape para 

tensões nacionais mais fortes. Na União Europeia, os contenciosos são 

discutidos por instituições supranacionais, como o Tribunal de Justiça da União 

Europeia175 e, mesmo externas, como a Corte Europeia de Direitos Humanos. 

O uso de conceitos genéricos, necessários em diversas situações para viabilizar a 

aprovação normativa, gera situações em que se torna necessário precisar 

conceitos pela via do Judiciário.  

A ideia de margem nacional de apreciação aparece pela primeira vez na 

Comissão Europeia de Direitos Humanos, na discussão do contencioso Lawless 

v. Irlanda, onde se discutia a possibilidade de prisão provisória, no caso dos 

atentados terroristas relacionados ao IRA. O conceito começa a ganhar forma a 

partir do contencioso sobre os idiomas na Bélgica, no qual a CEDH estabelece 
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que “não pretende substituir as autoridades nacionais competentes, com o que 

ela perderia de vista o caráter subsidiário do mecanismo internacional de 

garantia coletiva instaurado pela Convenção”176. A CEDH desenvolveu o 

conceito, indicando a possibilidade de cada Estado atribuir seu próprio 

significado a expressões ou textos legais de interpretação ampla, vinculado 

logicamente aos limites dos conceitos jurídicos comunitários. O método traz 

diversos benefícios: favorece o uso de diferentes significados para o mesmo texto 

jurídico, conforme o ambiente normativo; apazigua conflitos interculturais; 

permite a convivência com normas comuns; possibilita respeitar as diferenças de 

necessidade de tempo para absorção e incorporação de normas.  

Desde sua criação, o Tribunal de Justiça da União Europeia e a Corte 

Europeia de Direitos Humanos contribuíram bastante para a construção de 

conceitos jurídicos comuns supranacionais, a partir de sua audácia em avançar 

barreiras políticas dos Estados, em torno de pontos sensíveis. Os tribunais 

exercem um papel ora de manutenção da liberdade de escolherem os Estados 

seu tratamento jurídico sobre determinados temas, ao considerar que os 

conceitos dos tratados são amplos e permitem uma margem nacional de 

apreciação, ora de fechamento das possibilidades de escolha dos Estados 

nacionais, não propiciando a margem nacional de apreciação. No entanto, 

trata-se de um processo que sofre momentos de aceleração e de recuo, conforme 

o nível de resistência política sobre cada tema, sobretudo nos temas que 

envolvem religião, conceitos de vida e de morte, de uma conquista que ocorre a 

passos cautelosos, porque abusos exegéticos poderiam levar à perda da 

legitimidade do tribunal internacional. Os avanços na proteção de direitos à 
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liberdade, por exemplo. Um processo similar tem ocorrido na América Latina, 

com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, muito embora os temas e os 

momentos sejam distintos. 

Trata-se de um fenômeno que se acelera no tempo. Conforme os 

tribunais ganham legitimidade e o processo de internacionalização se acentua, 

há um aumento substantivo no número de casos julgados. O acesso mais amplo 

e a reestruturação dos tribunais internacionais permitiam um avanço 

progressivo do número de casos julgados e da importância dos casos no direito 

interno dos Estados. Dos 2090 casos trazidos à Corte, entre 1952 e 2002, 65% 

foram julgados depois de 1990, ou seja, em dez anos um volume superior aos 

trinta anos anteriores. Na Corte Europeia de Direitos Humanos, o mesmo 

fenômeno ocorre, de forma ainda mais marcante. Dos 259.891 casos registrados 

desde 1959, 81% foram julgados entre 1990 e 2002177.  

De forma similar, no âmbito nacional, devem ser respeitadas as opções 

estrangeiras de concretização de conceitos abstratos, dentro de uma lógica de 

respeito à "diferença legítima". A diferença de opções de políticas públicas, 

normas e interpretação de conceitos jurídicos é tolerável desde que não viole 

elementos jurídicos verdadeiramente fundamentais do sistema jurídico 

doméstico. Parte-se da presunção de que a mesma boa-fé utilizada pelos 

operadores jurídicos e políticos nacionais é adotada no estrangeiro178. 
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As difeAs difeAs difeAs diferentes velocidades de adaptação dos Estadosrentes velocidades de adaptação dos Estadosrentes velocidades de adaptação dos Estadosrentes velocidades de adaptação dos Estados às normas 

supranacionais e à mudança europeia permitem a existência de uma integração 

policrônica. Ainda que com um conjunto normativo comum, os Estados 

podem ter infinitas variações de interpretações aplicáveis, em função das 

possibilidades combinatórias entre interpretações normativas permitidas. 

Haveria uma Europa à la carte, em que os Estados escolheriam no menu de 

possibilidades aquele conjunto normativo que mais lhes interessaria179. A 

existência de uma Europa com “fisionomia variável” é um dos elementos que 

garante estabilidade ao sistema e permite que avance a passos curtos, para que as 

tensões locais possam acomodar-se, enquanto novos instrumentos de 

governança se consolidam. 

No entanto, a experiência europeia mostra que, após um período inicial 

de maior margem nacional de apreciação, tende-se a consolidar posições 

comuns que se expandem em direção a normas com margens mais reduzidas, 

seja pela produção de novas normas, seja pela fixação de limites interpretativos 

aos Estados pelas autoridades judiciárias supranacionais. Ao mesmo tempo em 

que a margem nacional de apreciação estabelece liberdade, contribui para fixar 

os limites dessa liberdade e, em um segundo momento, de caminhar em direção 

à harmonização normativa no plano supranacional180.  

Trata-se, portanto, de uma norma que ao mesmo tempo é hard norm, 

porque imponível a todos os Estados, mas também soft norm, em virtude da 

margem de apreciação de cada Estado nacional. Quando a definição dos 

conteúdos é operada por outras normas jurídicas posteriores, o endurecimento 
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da norma ocorre do mesmo modo que pelas tradicionais soft norms. Quando a 

precisão advém por meio de interpretações judiciárias comunitárias, há uma 

figura nova, manifestada por uma interpretação criativa dos tribunais que, 

embora rejeitada na teoria, tem um efeito concreto importante nas margens 

nacionais de apreciação dos Estados.  

Neste sentido, a União Europeia é característica de uma típica forma de 

superação da visão linear, hierárquica do direito tradicional, em favor da 

construção de um direito em camadas, ou em diversos níveis, em redes. Não se 

trata de uma nova estrutura hierarquicamente superior às estruturas nacionais. 

A lógica europeia altera a forma tradicional de tomada de decisão nos poderes 

constitucionais nacionais, sem abandonar as técnicas jurídicas tradicionais181. 

Há uma relação direta, hierárquica em diferentes pontos, entre os tratados 

europeus e as constituições dos Estados-membros, de forma a alterar a relação 

entre os mesmos, chegando a configurações que ora lembram a autonomia dos 

Estados, ora assemelham-se à ideia de federação ou confederação de Estados. 

No entanto, não há primazia direta das normas supranacionais sobre as 

constituições nacionais ou vice-versa. Não houve a construção de um 

superestado, com as competências e possibilidades ampliadas pelo ganho de 

escala no nível econômico ou político; ao contrário, houve “a construção de um 

novo edifício inacabado”182. 

b) Erosão da soberania dos Estados nacionais integrados 

Há duas correntes bastante distintas, uma formada 

preponderantemente por juristas, que acreditam na manutenção da soberania 
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dos Estados sobre novos contornos; outra, defendida por vários cientistas 

políticos, que defendem a erosão do conceito de soberania nos tempos 

modernos, sobretudo com sistemas de integração mais avançados como a União 

Europeia183. A razão parece estar com aqueles que acreditam em novos 

contornos dos poderes soberanos, potencializados pela união entre os Estados, 

no plano regional. 

Desde os séculos XV e XVI, autores pré-modernos e modernos, como 

Bodin, Grotius, Hobbes, Rousseau e outros, ainda que entre esses autores os 

delineamentos do conceito sejam bastante distintos, consideram que a soberania 

se manifesta por meio das capacidades e competências soberanas. As capacidades 

relacionam-se com as atividades do Estado como sujeito de direito internacional 

e referem-se ao poder de celebrar tratados, participar de processos 

internacionais, defender seus cidadãos, entre outros. As competências referem-se 

às atividades do Estado em seu plano doméstico, como criar, implementar e 

controlar a aplicação de suas normas; instituir tributos, promover a paz e o 

desenvolvimento.  

Na União Europeia, a integração significou que diversas capacidades e 

competências soberanas foram atribuídas ao plano internacional, como as 

capacidades soberanas de celebrar tratados sobre comércio e meio ambiente, por 

exemplo, e participar de contenciosos internacionais sobre estes temas, ou 

competências, como a política monetária europeia ou o controle das fronteiras 

nacionais. Aqueles que acreditam que não houve um esvaziamento da soberania 

defendem que o Estado não cedeu definitivamente tais poderes, mas apenas 

atribuiu às estruturas supranacionais capacidades e competências soberanas, 

guardando o direito de retomá-las posteriormente, caso assim o deseje. Poderia, 

por exemplo, retirar-se do processo de integração. Existem diversas Europas e, 
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de fato, trata-se de um arranjo plural. No lado econômico, a União Europeia é 

dotada de órgãos que podem legiferar, executar e julgar normas, além de impor 

tais normas aos Estados nacionais, se houver atribuição de competências, ainda 

que de forma implícita, no plano supranacional.  

A União Europeia, no entanto, é parte de um conjunto maior, que 

inclui o Conselho da Europa, com quarenta e um Estados e cuja ambição 

também é uma integração política, mas sem uma transferência de poder 

normativo. O Conselho da Europa é responsável pela Convenção Europeia de 

Direitos Humanos que, a partir da Corte Europeia de Direitos Humanos, 

fomenta a integração desde padrões comuns de proteção, com milhares de casos 

e uma lógica própria, diferente de outros tribunais internacionais, a exemplo da 

possibilidade de acesso direto dos indivíduos a processos contra Estados. Os 

maiores clientes do Conselho da Europa são justamente Estados que não estão 

na União Europeia, como Turquia e Rússia. Há um consequente alinhamento 

da jurisprudência dos Estados184.  

Ao mesmo tempo, há uma “erosão paralela da soberania da lei 

federal”185, a partir da delegação constante de competências normativas a regiões 

autônomas e ao plano supranacional. Assim, países como Bélgica, Espanha, com 

maiores tensões para ampliação das competências de unidades administrativas 

internas, passam por um processo de esvaziamento das competências 

normativas. No plano jurídico, considera-se que há uma cessão de capacidades e 

competências soberanas, ainda que, no plano político, se considere que se trata 

de uma transferência, dada a dificuldade ou impossibilidade política dos 

governos nacionais retomarem tais capacidades e competências. O resultado 
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seria uma modificação na tradicional estrutura piramidal, uma vez que os 

legisladores nacionais, regionais e comunitários estariam no mesmo nível da 

pirâmide, sem hierarquia e, em diferentes casos, isto gera uma confusão, um 

novelo emaranhado de competências. Numa visão mais clássica positivista 

kelseniana do direito, haveria um redimensionamento do território relacionado 

à soberania. Em Kelsen, o conceito de soberania é um atributo da ordem 

jurídica (e não necessariamente do Estado)186. Se a criação e a aplicação do 

direito ganham novas fronteiras em diferentes assuntos, a soberania estaria 

também ganhando novos contornos, variando seus limites entre os estatais e os 

novos limites territoriais supranacionais. Não se trata de um arranjo federativo 

ou da criação de um superestado. Há diferentes formas de atuação, ora 

centralizadora, ora fomentadora de redes de negociações de soluções entre os 

atores nacionais. Em várias situações, não se apresenta como uma autoridade 

hierarquicamente superior, e os próprios nós da rede a priori descentralizados 

encontram soluções próprias para o diálogo entre o nacional e o europeu187. 

Sob a ótica da ciência política, por outro lado, a faculdade de um 

Estado retirar-se da União Europeia é cada vez mais remota, conforme as 

relações de interdependência entre as nações se consolidem. Mesmo os Estados 

mais ricos, como Alemanha, Reino Unido e França, não poderiam retirar-se da 

União, em função dos interesses econômicos dos atores centrais e políticos de 

seus cidadãos. Assim, a recuperação do conteúdo dos poderes soberanos 

atribuídos à União Europeia seria na prática irreversível. 

No entanto, uma terceira via identifica a construção de uma nova 

soberania, marcada pela catalisação das capacidades e competências soberanas de 

cada Estado, que agora pode agir com a força política e econômica da União 
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Europeia. No tocante às capacidades, não apenas os Estados menores, como os 

mais fortes, passam por um primeiro estágio de convencimento de seus 

parceiros no plano comunitário para, em seguida, negociar no plano 

internacional, não como um voto ou como uma economia determinada, mas 

como vinte e sete votos e um poderoso conjunto econômico.  

Ao mesmo tempo, reforça-se a ideia de uma estrutura jurídica em rede. 

Redes de ministros decidem as questões mais importantes no tocante às políticas 

europeias. Redes de juízes trocam mecanismos para a solução de conflitos e 

cooperam para a resolução de disputas europeias. Redes de parlamentares 

nacionais monitoram as atividades europeias das redes de ministros. Instituições 

supranacionais exercem autoridade governamental legítima188.  

A adesão aos tratados e políticas europeias depende da ratificação dos 

Estados, em muitos casos. A internalização das normas tem velocidades próprias 

que são mais ou menos impostas pela maioria, conforme os interesses 

envolvidos. Há, assim, uma Europa a “muitas velocidades e de geometria 

variável” ou uma Europa à la carte, como preferem alguns autores189. 

No tocante às competências, da mesma forma a realização de políticas 

nacionais, do exercício dos poderes judiciário e legislativo ampliam-se, na 

medida em que se torna possível elaborar normas sobre temas cujo acesso não 

era possível, política e economicamente, no contexto anterior ou torná-las mais 
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efetivas, no exercício das competências soberanas compartilhadas. A execução 

unionista de mandados judiciais, a integração entre bases de dados sobre 

criminosos procurados, a integração das cadeias produtivas ou a construção de 

valores mínimos compartilhados, ainda que tacitamente sobre direitos e 

garantias individuais, demonstram isso. 

c) Dificuldades para construir uma cidadania supranacional 

Juridicamente, a cidadania europeia está criada. Não subtrai as 

cidadanias nacionais, ao contrário, é apresentada como um complemento. O 

cidadão de um Estado-membro da União Europeia continua com sua 

cidadania, a proteção diplomática e o valor simbólico do elo de fidelidade com 

seu Estado. Ao mesmo tempo, adquire uma nova relação de fidelidade paralela 

com a União Europeia.  

A democracia contemporânea baseia-se ainda no Contrato Social de 

Rousseau. A ideia principal funda-se na organização da vida democrática, 

centrada no povo, origem e destinatário do poder político. O próprio conceito 

de cidadania se relaciona com a capacidade de participar desse processo 

fundante dos poderes constitutivos do Estado, seja para produzir, implementar 

ou controlar as normas que regulam a sociedade. A crítica central para a União 

Europeia, que se estende não apenas aos demais sistemas regionais de integração 

ainda embrionários, mas também aos Estados modernos, estaria na falta de 

relação entre os destinatários e os emissores do poder. Isso ocorre em dois 

níveis: primeiro, as instituições legislativas, executivas e judiciárias 

supranacionais são escolhidas de forma indireta. Os chefes de Estado escolhem 

os representantes que irão formular normas, que irão aplicar as leis. Estes 

escolhem aqueles que irão julgar as normas. Não há um processo democrático 

ou meritocrático de escolha ou controle dos representantes. Segundo, os 

sistemas regionais de integração, sobretudo a União Europeia, tem uma política 
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voltada não apenas para si, mas para o mundo. Suas decisões econômicas, 

políticas e jurídicas são sentidas em outros Estados, como uma união de grandes 

Estados, catalisada pela ação coordenada do sistema regional. A distância entre a 

origem da norma e os destinatários torna-se muito maior190.  

A construção de uma cidadania não nasce somente da criação de uma 

norma jurídica. Certos autores defendem não apenas em âmbito regional, mas 

em âmbito global, a existência de uma sociedade mediática ou medial, pela qual 

o exercício de uma nova forma de cidadania regional ou mundial se faria por 

meio de uma mídia global191. No entanto, não há, mesmo em nível regional, 

instrumentos mediáticos capazes de construir esta cidadania, de criar uma 

cultura política partilhada por todos os cidadãos. É necessário um ambiente 

político de discussão comum de problemas, difícil de gerar em uma região com 

18 idiomas oficiais, onde os instrumentos de comunicação regional não existem 

de forma eficaz. Construir um povo europeu. Algumas iniciativas, como o 

projeto Erasmus, que consegue trocar um número impressionante de estudantes 

de graduação durante seis meses a um ano entre Estados europeus, parecem 

contribuir de forma importante para conhecer melhor os demais membros da 

União. Ao conhecer intimamente o estrangeiro, ele se transforma em igual, em 

irmão e o sentimento de pertencimento fica mais forte. 

Não significa que seja necessária uma “comunidade de destino pré-

política” com história e línguas comuns. A própria história da formação do 

povo brasileiro, assim como de outros países abertos à imigração nos séculos 

XIX e XX, mostra claramente as possibilidades de construção, de coesão e 

espírito coletivo, a partir da diversidade cultural e linguística. Contudo, é 

necessário que a comunidade se entenda como um povo, no sentido 
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constitucional, com valores político-jurídicos compartilhados no âmbito 

regional, sem o que uma federação europeia seria inviável192. 

Se tal desafio já é bastante difícil de concretizar-se no âmbito regional, 

rico e organizado, como o contexto europeu, torna-se muito mais complexo em 

sistemas regionais de integração em estágios menos avançados, compostos por 

Estados em desenvolvimento, como o MERCOSUL, ou com menor aptidão 

para transferência de recursos solidários para o fortalecimento de padrões 

mínimos de direitos e garantias individuais e coletivos, como o NAFTA. A 

construção de uma democracia supranacional torna-se ainda mais complexa na 

segunda hipótese levantada acima, cujos destinatários se encontram além das 

fronteiras do sistema regional de integração e não se sentem como destinatários 

diretos de uma política formulada por uma integração da qual não fazem parte. 

A própria falta de percepção leva à falta de reivindicação. O direito 

internacional, assim como o direito supranacional e os direitos domésticos, não 

oferece mecanismos para a participação dos afetados nas discussões sobre as 

normas que possam impactá-lo. 

A integração europeia foi facilitada por interesses econômicos, políticos 

e morais. Incorporados, esses Estados conseguem manter melhor seus níveis de 

vida e competir com Estados mais fortes, como Estados Unidos e China. 

Internamente, os Estados europeus menos desenvolvidos são seduzidos pelas 

expectativas do volume de recursos mais importantes, sobretudo da Alemanha, 

França e Reino Unido. Do ponto de vista político, a União Europeia mantém 

sua importância nas decisões globais. Do ponto de vista moral, a integração 

fundada nos direitos humanos valida os sacrifícios relacionados a determinadas 

especificidades culturais locais. A importância para as populações locais pode ser 

sentida durante a crise do euro em 2011 e 2012. Para continuar no projeto 
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europeu, gregos aceitaram reduzir o salário mínimo, aumentar a idade para a 

aposentadoria e demitir milhares de funcionários públicos. O custo político-

econômico para adotar tais medidas foi considerado menor do que aquele de 

sair da zona do euro. 

De qualquer modo, ainda que exista uma transferência forte de recursos 

entre regiões mais ricas e mais pobres, maior importância política da região e 

integração de padrões comuns de direitos humanos, a União Europeia 

encontra-se em algum ponto entre o isolamento dos Estados e a construção de 

um povo europeu. Assim, não se pode falar em uma verdadeira política 

coordenada de efeitos redistributivos, de forma a equiparar condições de 

obtenção de vantagens materiais, uniformização de regras previdenciárias, 

possibilidades iguais para projetos de vida. Isto somente será possível quando 

houver um aumento significativo da solidariedade entre os membros, quando 

“suecos e portugueses estiverem dispostos a empenharem-se uns pelos 

outros”193. De qualquer forma, a edificação de um sistema de integração 

europeu apenas terá êxito caso se torne o principal ator na criação de um direito 

pós-nacional, de valores universalizáveis, na produção de uma visão de mundo e 

decisivo na política internacional com a consolidação de uma real cidadania 

europeia. Caso contrário, a União Europeia será apenas uma região de ganho de 

escala, passível talvez de competir com Estados Unidos e China, sem ultrapassar 

as fronteiras do particularismo194. 

2.3 O MERCOSUL  

O MERCOSUL é um sistema regional de integração com avanços 

significativos na integração jurídica e na área econômica, mas está longe de ser 

                                                 
!)#!-U=*+XU#%!F'%!H(%#+%-#0(%3-*?Y"-%!0I'!;74'%!I'!RGH'!

!)$!-U=*+XU#%!F'%!H(%#+%-#0(%3-*?Y"-%!0I'!;74'%!I'!RGRDRGG'!!



154 

um real contexto de integração jurídico-política195. Os ciúmes dos Estados 

quanto a suas competências e capacidades soberanas, as resistências em função 

da assimetria de poder entre os membros estão entre os principais obstáculos ao 

avanço do processo. Se a integração política não consegue ultrapassar 

obstáculos, a integração econômica caminha a passos mais largos. O volume de 

trocas com os países do MERCOSUL foi multiplicado em diversas vezes desde 

o início da estruturação do bloco, a partir de variados instrumentos de 

integração produtiva em nível não apenas interestatal, mas infraestatal e 

privado. Entre 1991 e 2010, apenas o comércio brasileiro com os demais países 

do bloco passou de US$ 4,5 bilhões ao ano para US$ 39,2 bilhões ao ano196. 

Em outras palavras, houve um variado processo de integração, promovido por 

diversos atores que envolveram diferentes lógicas de integração normativa.  

a) Avanços importantes na área comercial 

O comércio intrabloco no MERCOSUL ampliou-se dezenas de vezes. 

Em números absolutos, a Argentina está entre os três principais parceiros 

comerciais do Brasil e vice-versa. Em números relativos, tomando por base a 

dimensão do Produto Interno Bruto dos Estados-membros, Argentina e Brasil 

são os principais parceiros comerciais um do outro. A redução da dependência 

econômica dos países do MERCOSUL em relação aos Estados Unidos, 

sobretudo, mas também em relação à União Europeia, empoderou o bloco 

contra as tradicionais sanções unilaterais para modificação de normas e políticas 

públicas, como o ocorrido em diferentes ocasiões até o final do século XX, a 
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exemplo das pressões para alteração das normas de propriedade intelectual no 

final dos anos oitenta e início dos anos noventa, nas negociações da Rodada de 

Marraqueche, no GATT.  

A abertura das fronteiras, a diminuição das restrições aos investimentos 

de origem dos demais membros da organização e a ampliação dos incentivos à 

integração possibilitaram maior integração e adensamento de cadeias 

produtivas, aquisição de bens, como propriedades de terra e indústria nos países 

vizinhos e maior circulação de pessoas. Também foi possível construir sinergias 

locais, com a adoção de padrões comuns para controle sanitário e fitossanitário. 

As diferenças de câmbio favoráveis ora a um membro, ora a outro, as 

assimetrias econômicas mais ou menos motivadas pelos poderes públicos 

possibilitaram a aquisição de grupos econômicos de um membro por empresas 

de outro. Houve também a constituição de cadeias produtivas regionais. Um 

exemplo seria a cadeia produtiva de carne bovina no MERCOSUL. Houve um 

processo de concentração dos fatores de produção, ao longo da cadeia, 

sobretudo após o ano 2000. Empresas brasileiras, uruguaias e argentinas 

adquiriram frigoríficos e fazendas nos quatro Estados do MERCOSUL, 

ampliando a quantidade de atores relevantes. Há vários exemplos de integração 

produtiva, ora com ajuda pública, ora sem, a exemplo do fomento do BNDES, 

do SEBRAE, do BID para a criação de uma cadeia produtiva de couro e 

calçados, mais desenvolvida no tocante à matéria-prima, no Uruguai e na 

Argentina, mas com experiência de agregação de valor para produção de 

calçados no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Os Estados praticam políticas 

públicas conjuntas para evitar doenças como a febre aftosa e outras, a partir de 

padrões normativos regionais, derivados das negociações multilaterais. Há 

inclusive vacinação e controle do gado no território de outros Estados, como da 

Bolívia e Peru, criando regiões livres de febre aftosa, para evitar contaminação 
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em regiões de fronteira, por exemplo197. Empresas do bloco atuam nos dois 

lados da fronteira e fiscalizam o cumprimento da legislação regional em todos os 

países do bloco e o cumprimento dos acordos realizados com terceiros Estados. 

Os incentivos à integração dos fatores de produção e os investimentos 

em diminuição das desigualdades de desenvolvimento regional têm sido foco 

das agências de fomento dos quatro Estados. O BNDES já é um dos principais 

investidores em infraestrutura nos países vizinhos. As normas de compras 

públicas foram atualizadas no Brasil para favorecer os produtores dos países do 

MERCOSUL, de forma a utilizar o poder de compra do Estado brasileiro como 

ferramenta para a integração regional. 

Do ponto de vista externo, em muitos casos os Estados passam a 

negociar em nome do bloco, em vez de discutir normas internacionais apenas 

em nome próprio. É comum diplomatas argentinos ou brasileiros liderarem 

equipes de negociação compostas por técnicos dos quatro países. Entre os 

exemplos, destacam-se as negociações de diferentes acordos de livre comércio do 

bloco com outros países ou blocos. 

b) Obstáculos importantes na construção de um espaço jurídico 

regional 

Se a integração econômica avança gradualmente, mesmo com alguns 

percalços protecionistas locais, os Estados não se têm mostrado prontos para 

atribuir competências e capacidades soberanas em outros domínios. Há 

comissões conjuntas de discussão em diferentes temas legislativos e mesmo um 
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parlamento do MERCOSUL, mas que não têm poderes legiferantes. De 

qualquer modo, trata-se de um processo gradual. A integração comercial 

avançou mais rapidamente no início, mas a interação das políticas econômicas 

nos países do bloco apenas se tornou realmente viável com o fim do vínculo da 

moeda argentina ao valor do dólar. O pensamento sobre políticas sociais 

comuns tornou-se objeto importante das discussões somente a partir do início 

do século XXI. 

A multiplicação de fóruns públicos e privados para negociar a expansão 

das fronteiras estatais é marcante. Quando da formulação de políticas públicas, 

os gestores procuram criar programas para estimular a integração regional. 

Normas de compras públicas, assistência social, saúde e educação pensadas à luz 

do regional, antes eram restritas ao nacional. No âmbito administrativo, houve 

a multiplicação de instâncias negociadoras, que abrangem não apenas temas 

comerciais, mas direitos humanos, direitos do consumidor198, políticas sociais, 

científicas e tecnológicas. No âmbito das políticas sociais, ainda que não haja 

muitos programas de financiamento conjunto, há um processo de integração e 

aproveitamento de experiência dos demais Estados, com maior apoio de 

financiamentos públicos do Brasil e Argentina. No âmbito cientifico-

tecnológico, houve a multiplicação dos fomentos do CNPq, CAPES e FINEP 

com seus congêneres nos demais Estados do MERCOSUL, do Chile e da 

Venezuela, para integração de pesquisadores, matrizes curriculares e missões de 

estudo e de trabalho nos últimos anos, a partir de vários programas específicos. 

As experiências em biotecnologia entre Brasil e Argentina demonstram que 

alguns ramos do conhecimento já apresentam resultados das políticas públicas 

voltadas para a integração regional.  
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Há certa integração judiciária, civil e penal, mas ainda bastante tímida. 

No âmbito policial, há um crescente processo de integração entre as polícias dos 

países do MERCOSUL, sobretudo no tocante ao tráfico de drogas, crime 

organizado e lavagem de dinheiro, que varia desde a investigação comum, a 

possibilidade de agentes infiltrados nos países vizinhos, o sobrevoo de 

dispositivos aéreos de vigilância remota no território dos demais Estados-

membros.  

No âmbito Judiciário, a integração se limita a seminários e alguns 

contatos pontuais entre os ministros de Cortes Supremas do MERCOSUL e de 

grupos de assessores desses ministros, em pequenos cursos realizados nos demais 

tribunais, para conhecimento da jurisprudência. Trata-se de uma relação de 

estabelecimento de vínculos entre atores políticos e administrativos que têm 

certa influência, mas no caso concreto ainda não mostrou resultados efetivos, 

como veremos abaixo. A fertilização cruzada entre os tribunais do 

MERCOSUL, o conhecimento da jurisprudência e da forma de entender os 

problemas jurídicos ainda são bastante localizados em regiões de fronteira. Os 

juízes parecem importar-se mais com a jurisprudência de países centrais, como 

Estados Unidos e União Europeia, do que com os demais membros do bloco. 

O recém-criado Tribunal Permanente de Revisão também não foi 

objeto de atenção dos membros. Os pouquíssimos casos revelam que os atores 

nacionais não o têm como um lócus privilegiado para solução de conflitos. Em 

casos mais relevantes, os Estados preferem dirigir-se ao Órgão de Solução de 

Controvérsias da Organização Mundial do Comércio ou à Corte Internacional 

de Justiça. As disputas entre Brasil e Argentina sobre medidas antidumping, em 

2006199, que geraram consultas da Argentina contra o Brasil diretamente no 

OSC/OMC e o contencioso entre Uruguai e Argentina, sobre a indústria de 
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celulose, na CIJ, revelam as dificuldades dos Estados em fortalecer os 

mecanismos judiciários regionais. 

De certa forma, a inexistência de hierarquia formal, mas de uma espécie 

de hierarquia fática imposta pelos foros multilaterais contribui para a 

deslegitimação dos foros locais. O contencioso sobre pneus remoldados entre 

Brasil e Uruguai demonstra os problemas de implementação de uma decisão do 

Tribunal Arbitral do MERCOSUL, em face de uma decisão contrária da 

Organização Mundial do Comércio. Em um primeiro conflito, no Tribunal 

Arbitral do MERCOSUL, o Uruguai alegava que o Brasil não poderia proibir a 

importação dos pneus remoldados de origem uruguaia, o que seria uma violação 

das regras de livre comércio do bloco. O Tribunal do MERCOSUL condenou 

o Brasil a aceitar as importações de pneus do Uruguai. Interessante notar que o 

Brasil não alegou no primeiro processo argumento de saúde humana ou meio 

ambiente, solicitando inclusive a limitação da discussão, para excluir a questão 

ambiental, como as normas do CONAMA e do Ministério do Meio Ambiente 

sobre o assunto200. 

Uma vez que a proibição de importar pneus se manteve para o 

Uruguai, a União Europeia ingressou com outro contencioso junto à 

Organização Mundial do Comércio para forçar o país a aceitar a importação de 

pneus remoldados de origem europeia201. Um dos argumentos principais era 

que a possibilidade de importação de pneus do Uruguai violava o princípio da 

nação mais favorecida. Em outras palavras, o mesmo tratamento dado ao 

Uruguai deveria ser estendido a todos os membros da OMC. Alegavam que o 
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Brasil se defendera mal no plano regional, expressamente para perder o processo 

e poder justificar uma desculpa para não aceitar a importação de pneus de 

outros países202. Finalmente, o tribunal da OMC condenou o Brasil a aceitar a 

importação dos pneus europeus, caso decidisse manter a importação dos pneus 

do Uruguai. 

É interessante que o tribunal multilateral, o OSC, criticou 

expressamente o Tribunal do MERCOSUL, alegando que este poderia ter 

levado em consideração aspectos ambientais e sanitários em sua decisão, ainda 

que não argumentados pelas partes. Interessa ressaltar a possibilidade de um 

órgão multilateral, não-aceito formalmente como uma instância superior à 

regional, ter uma hierarquia fática no caso concreto. Tal hierarquia advém do 

volume econômico discutido no processo, mas também de seu maior poder de 

cogência e da legitimidade adquirida na interpretação do direito internacional. 

Ao final, foi a decisão da OMC — e não aquela do MERCOSUL — que foi 

cumprida, porque o Brasil encontrou mecanismos para proibir a importação de 

pneus remoldados do Uruguai, para poder também evitar a maciça importação 

de pneus da União Europeia203. 

Como bem indica Neves, há um duplo déficit democrático no 

MERCOSUL. Primeiro, em relação à consolidação do estado de Direito, pela 

incompatibilidade das estruturas existentes com a possibilidade de criação de 

um direito sul-americano e de uma política sul-americana. Em seguida, pela 

falta de democracias consolidadas em todos os Estados. Inexistem mecanismos 
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de controle dos agentes públicos e privados tanto no âmbito doméstico dos 

membros, quanto nos órgãos intergovernamentais. Ao contrário da União 

Europeia, onde estruturas foram criadas para possibilitar a implementação do 

estado de Direito (aqui entendido como rule of law), no MERCOSUL as 

estruturas criadas sequer preenchem os requisitos mínimos para um 

constitucionalismo transversal204. Há uma expectativa de que o fortalecimento 

do Parlamento do MERCOSUL, nos próximos anos, possa acarretar novos 

mecanismos de integração política entre os membros. 

3 INFLUÊNCIA IMPOSITIVA DO DIREITO INTERNACIONAL:  

JUS COGENS E OUTRAS NORMAS IRRECUSÁVEIS 

Há um movimento de ampliação da obrigatoriedade de determinadas 

normas, consideradas imponíveis mesmo aos Estados que não as consentiram 

diante das mesmas. O princípio do consentimento, basilar do direito 

internacional, flexibiliza-se em face da construção de um núcleo rígido 

obrigatório de normas, ainda indeterminado, mas em expansão. O direito 

internacional impõe-se aos Estados por diferentes razões, como em virtude de 

processos políticos, econômicos, da consolidação de valores jurídicos no plano 

global, da adesão a novas regras de funcionamento de organizações 

internacionais.  

a) Expansão de normas irrecusáveis por sua natureza  

Vários autores clássicos já classificavam o direito internacional entre 

normas voluntárias e necessárias. O direito internacional necessário seria aquele 

imprescindível à vida do Estado na sociedade internacional, como as regras em 
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relação a fronteiras, casamento entre um nacional e um estrangeiro, normas de 

preservação das águas de rios internacionais, pássaros migratórios ou extradição, 

por exemplo. O direito internacional voluntário seria aquele conjunto de regras 

normalmente possíveis de serem reguladas apenas por dispositivos nacionais, 

mas que os Estados aceitam por livre vontade de atribuir capacidades e 

competências soberanas para o plano internacional, a fim de criar uma 

regulação conjunta com os demais Estados, a exemplo das normas para proteção 

de recursos domésticos.  

Esta distinção se torna cada vez mais tênue, em função da maior 

interdependência dos Estados. As influências dos sistemas político e econômico 

sobre o sistema jurídico, a ascensão de crises, os processos de integração são tão 

importantes que o Estado simplesmente não tem a opção fática ou mesmo 

jurídica de não aceitar determinadas normas elaboradas no plano internacional, 

sob pena de ficar excluído de conjuntos normativos que asseguram sua 

sobrevivência. Isto ocorre em todos os subsistemas jurídicos listados acima: 

humanitário, penal, econômico, ambiental, direitos humanos, sistemas privados 

e outros. Em outras palavras, há uma expansão tanto do direito internacional 

necessário quanto do direito internacional voluntário, bem como a diminuição 

da tênue diferença que os separa. Os temas considerados internacionalizados 

pela vontade dos Estados tornam-se direito internacional necessário, e novos 

temas se internacionalizam por novas manifestações dos Estados, ampliando o 

direito internacional voluntário. 

Há três situações que tornam as normas internacionais obrigatórias, 

mesmo contra a vontade do Estado: econômicas, políticas ou jurídicas.  

No planoNo planoNo planoNo plano econômico econômico econômico econômico, a não-participação em um determinado tratado 

ou sistema regional de integração poderia significar a ruína do Estado. Portanto, 

embora exista a opção jurídica de retirar-se do tratado, não há a opção política. 

Por exemplo, sob a ótica das possibilidades dogmáticas, a Alemanha poderia 
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denunciar o Tratado de Roma e separar-se da União Europeia. No entanto, 

mesmo a Alemanha, principal potência econômica europeia, não teria condições 

políticas e econômicas de desvencilhar-se dos laços europeus, tão importantes, 

de sua dependência econômica em relação aos demais membros da União e da 

ligação entre seus cidadãos e os demais cidadãos europeus, após dezenas de anos 

de contínuo processo de integração e construção da ideia de Europa. Sua 

situação jurídica está umbilicalmente ligada a um processo estruturado e 

complexo de relações culturais, políticas e econômicas praticamente 

indissolúveis. Uma norma a priori facultativa torna-se obrigatória por elementos 

externos ao sistema jurídico.  

No plano políticoNo plano políticoNo plano políticoNo plano político, a influência dos atores cívicos impede que um 

Estado democrático ou que aspire à hegemonia mundial ou regional não 

participe de tratados relacionados à proteção ambiental ou aos direitos 

humanos. Importa tomar como exemplo os Estados Unidos, sempre citado por 

um pretenso excepcionalismo. Os Estados Unidos não ratificaram diferentes 

tratados de direitos humanos ou ambientais mais relevantes, o que poderão fazê-

lo justamente por serem o Estado mais forte política e economicamente. Um 

exemplo seria a Convenção das Nações Unidas para os Direitos da Criança, de 

1989, um dos tratados com mais rápido processo de ratificação na história. Até 

2012, apenas os Estados Unidos e a Somália não o haviam ratificado205. No 

entanto, como veremos abaixo, os mecanismos de efetividade desses subsistemas 

do direito internacional vão muito além de simples normas entre Estados. 

Envolvem a expansão de discursos comunicativos transnacionais ou com atores 

subnacionais e privados. Assim, na maioria dos temas, como no tema dos 
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direitos da criança, os EUA lideraram negociações, pressionaram os demais 

Estados por sua efetividade e, na prática, têm que cumprir os dispositivos do 

tratado internamente.  

No plano jurídicoNo plano jurídicoNo plano jurídicoNo plano jurídico, o Estado pode ver-se obrigado a aceitar normas 

independentemente de sua vontade, em duas situações: primeiro, quando são 

aprovadas em organizações internacionais ou em sistemas regionais de 

integração pela maioria dos membros, havendo mecanismos de aprovação por 

maioria, previstos no tratado de base; segundo, no caso de normas imperativas 

de direito internacional.  

Tratados ou organizações internacionais podem prever a alteração de 

normas por um quorum específico, em geral a maioria absoluta dos Estados. 

Neste caso, o direito aplicável é alterado sem o consentimento de alguns Estados 

ou mesmo contra sua vontade. Trata-se de uma situação cada vez mais comum 

no direito internacional, sobretudo nos tratados ou em organizações 

internacionais de cunho universal, com dezenas de Estados. Na União 

Europeia, por exemplo, até os anos oitenta, nenhuma norma poderia ser criada 

sem o consenso dos membros. Após os anos noventa, esse cenário mudou 

gradualmente. Em certos temas, por exemplo, o quorum de aprovação passou a 

ser de maioria simples, a exemplo de questões processuais; ou de maioria 

qualificada, a exemplo de temas relacionados a meio ambiente, comércio ou 

economia206.  
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Da mesma forma, a tendência geral das organizações internacionais é 

flexibilizar a tomada de decisões. Como a União Europeia, outras organizações 

internacionais criam estruturas que decidem por maioria e não por consenso. 

No MERCOSUL, ainda se exige o consenso, mas o Parlamento do 

MERCOSUL tende a trabalhar com maioria de votos, como um parlamento 

tradicional e, com a ampliação de suas competências, tende a operar com o 

sistema de maioria do parlamento europeu207.  

De qualquer modo, não se trata de um processo democrático, plural, 

com ampla participação voluntária da comunidade internacional. No plano 

político, essas normas são criadas por países centrais, seguidas por e impostas a 

Estados periféricos que não participam de forma ativa de sua criação, 

reconhecimento e implementação. O direito econômico é criado pelas potências 

que movimentam um volume maior de comércio. O direito humanitário ou o 

direito penal, pelos membros do Conselho de Segurança, os direitos humanos, 

principalmente pela União Europeia, e assim por diante, como analisaremos a 

seguir. Em uma visão mais extrema, Derrida prevê uma marginalização a partir 

da imposição de valores culturais que tocam cada vez mais pedras angulares das 

culturas dos povos, como leis sobre o ensino obrigatório de idiomas comuns, 

utilização militar da pesquisa científica, aborto, eutanásia, doação de órgãos, 

concepção extrauterina, bioengenharia, experimentação médica, tratamento 

                                                                                                                   
M97?! 8(! R]H! I9`?(?! 7MI0249802(?! (! 0! =29?7:%! ;0M0! (>I0249802'! T94129:M(34(%! 9! 2(P29! <1(!

I2(C79!9!M1893N9!80!4(>40!I(:9!M970279!9A?0:149!89?!I924(?!73;0M089C9!0!=29?7:%!I02<1(!0?!

7MI0249802(?!I08(279M!;2792!(>7Pi3;79?!<1(!?(!40239279M!427A14bC(7?!90!I9`?%!M(?M0!;03429!

?19!C03498('!

"*'! X0C7M(340! ?7M7:92! (3;03429M0?!39!B37O0! UL27;939%! ;0M! 0! "-UdU%! <1(! ?(2C(! ;0M0! 1M!

87L1?02!8(!M(:502(?!I2b47;9?%! ?0A2(4180!(M!M946279!8(!137L7;9NO0!8(!302M9?!(MI2(?92797?!

9L27;939?'!



166 

social da AIDS, macro e micropolíticas comuns sobre drogas, direitos dos 

animais, entre tantos outros208. 

  

b) Expansão de normas do b) Expansão de normas do b) Expansão de normas do b) Expansão de normas do jus    cogens    

A Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, uma consolidação 

dos costumes internacionais, sofreu forte resistência, inclusive do Brasil, 

sobretudo pelo fato de prever um conjunto de normas imperativas de direito 

internacional. Os Estados sempre foram receosos em reconhecer qualquer 

limitação a seu poder soberano de concluir tratados. A Convenção de Viena 

prevê a existência do jus cogens ao criar uma hierarquia entre normas imperativas 

de direito internacional e os tratados comuns. Os tratados que violem as normas 

imperativas de direito internacional são nulos desde sua conclusão ou tornam-se 

nulos e extinguem-se, quando houver a superveniência de uma norma de jus 

cogens209. A aceitação pelo Brasil e por diversos outros Estados apenas ocorreu 

algumas décadas após a conclusão da Convenção de Viena e a recente 

consolidação do instituto, após o reconhecimento de normas obrigatórias por 

diferentes tribunais internacionais210. 

De forma geral, a aceitação do jus cogens significa que os Estados estão 

criando uma autolimitação a seu poder de celebrar tratados. A existência de 
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normas de direito imutáveis representa uma regra objetiva, que limita a 

liberdade dos Estados e consolida um conjunto normativo criado em 

determinadas condições com o qual os novos governos nem sempre têm 

intenção de concordar. 

Não é tarefa fácil determinar quais seriam essas disposições amplamente 

consagradas de direito internacional. De fato, inexiste uma autoridade 

internacional responsável pela coordenação ou reconhecimento de normas de 

jus cogens ou sequer uma relação das normas de jus cogens já aceitas como tais 

pela comunidade internacional. Até o presente, não se criou uma regra de 

procedimento sobre os requisitos que uma norma internacional deve cumprir 

para ser considerada jus cogens, e o instituto enfrenta obstáculos importantes. 

Nenhum tratado se autodenomina uma norma imperativa de direito 

internacional. São reconhecidos como tal a partir da jurisprudência e dos valores 

em voga em determinada época, como hoje, os direitos humanos. É certo que 

alguns tratados multilaterais têm várias dezenas de Estados-partes, mas nem 

sempre são normas obrigatórias, jus cogens. Na maioria dos casos, são 

convenções-quadro e têm tantas partes apenas porque não impõem normas 

rígidas sobre questões polêmicas (soft norms), exatamente aquelas que serão 

objeto de discussões por outros tratados. Um exemplo seria a Agenda 21, ou 

outros tratados ambientais, com muitas partes, mas que dificilmente poderia ser 

classificada como uma norma de jus cogens. 

A obrigatoriedade do tratado independe de seu nome, ainda que em 

geral algumas terminologias como convenção, normas constitucionais, diretivas, 

regulamentos comunitários sejam mais imponíveis do que outras, como 

declarações, recomendações, programas. A efetividade se relaciona mais com o 

efeito simbólico da norma do que com o seu título em si, a exemplo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Embora seja uma declaração, é 

considerada uma das pedras angulares do sistema jurídico internacional. 
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Mesmo assim, algumas normas têm sido reconhecidas como invioláveis 

pelos Estados. Sabe-se que alguns princípios jurídicos basilares do direito 

internacional, como o da igualdade soberana entre os Estados, por exemplo, 

podem ser contrariados por um tratado bilateral, quando o próprio Estado que 

sofre o prejuízo o aceita livremente. No entanto, dois Estados não podem 

celebrar um tratado que acarrete a nulidade desse princípio em relação a um 

terceiro Estado, não-parte nesse tratado. O princípio da não-violação aos 

direitos humanos, que acarreta a proibição do genocídio, da escravidão em 

todas suas formas, da tortura ou do racismo são regras já consolidadas, assim 

como também a proibição do recurso à força para solução de conflitos. Da 

mesma forma, os tribunais têm-se posicionado sobre a impossibilidade de 

reservas aos tratados que determinam o respeito a tais princípios66. 

No plano jurisdicional, o reconhecimento de normas imperativas de 

direito internacional apenas ocorreu após os anos noventa. Muito embora a CIJ 

tivesse tido a chance de consolidar esta posição durante suas primeiras décadas 

de existência, foi apenas com um novo cenário internacional que uma posição 

mais rígida foi adotada. O conceito aparece em 1970, no Contencioso 

Barcelona Traction, mas sem conteúdo determinado. Em 1979, por exemplo, 

quando da decisão sobre o pessoal diplomático e consular dos Estados Unidos 

em Teerã, a Corte identificou determinadas “obrigações imperativas” do direito 

internacional, sem confirmar o instituto.  

Em 1996, quando do contencioso sobre a licitude do uso de armas 

nucleares, a CIJ afirmou a existência de um núcleo duro inviolável de normas 

internacionais, imponíveis a todos os Estados, independente de uma 

manifestação anterior de consentimento, “princípios não-passíveis de 

transgressão do direito internacional costumeiro”. No contencioso Gabcíkovo-

Nagymaros, a CIJ expressamente evitou enfrentar o problema, ao afirmar que 
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não precisava se pronunciar sobre regras imperativas de direito ambiental211. No 

contencioso sobre a prevenção e a repressão do crime de Genocídio, de 1997, 

ela afirmou que “não estava habilitada a se pronunciar sobre as violações 

alegadas em relação a outras obrigações... referentes a normas imperativas ou 

obrigações relativas à proteção de valores humanitários essenciais e que estas 

obrigações poderiam se impor erga omnes.”212  

Entre uma decisão e outra, diferentes tribunais internacionais 

avançaram o instituto, como a Corte Europeia de Direitos Humanos, a partir 

do Contencioso Al-Adsani, em 1998, ou a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, em diferentes contenciosos. Em 2006, no contencioso Congo v. 

Ruanda, que o instituto foi finalmente consolidado213. Nas palavras da CIJ: 
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Uma distinção essencial deve (...) ser estabelecida entre as 
obrigações dos Estados para com a comunidade internacional 
como um todo e aquelas que nascem em função de outro Estado 
no contexto da proteção diplomática. Por sua própria natureza, 
as primeiras concernem a todos os Estados. Vista a importância 
dos direitos em questão, todos os Estados podem ser 
considerados como detentores de um interesse jurídico de que 
esses direitos sejam protegidos; as obrigações neste caso são 
obrigações erga omnes214. 
 

Diante de violações concretas, os tribunais internacionais não hesitam 

em considerar certos núcleos normativos mais importantes, como a Convenção 

das Nações Unidas sobre o Genocídio ou a Convenção de Viena sobre Relações 

Diplomáticas e Consulares, imponíveis a todos os Estados. Esses textos foram 

particularmente importantes nos massacres cometidos durante a Guerra da 

Iugoslávia e no massacre dos diplomatas americanos na embaixada dos Estados 

Unidos, em Teerã215. 
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A expressão jus cogens está sendo cada vez mais utilizada e aceita. Seriam 

“cláusulas pétreas do direito internacional”. Nesses casos, os Estados não têm 

liberdade de fazer um tratado que viole esses direitos ou obrigações ou sequer 

normas internas que lhes sejam contrárias. Não apenas os Estados que 

ratificaram o tratado poderão alegar sua nulidade, mas qualquer outro Estado 

da comunidade internacional, diretamente afetado, também poderá fazê-lo. 

Muito embora a Convenção de Viena estipule que apenas as partes no tratado 

são legítimas para solicitar a anulação, o direito costumeiro consolidou a 

legitimidade de qualquer Estado atingido pelas repercussões do tratado arguir 

sua nulidade em caso de violação ao jus cogens71. 

Note-se que a regra imperativa de direito internacional não tem relação 

necessária com os tratados de direitos humanos considerados de valor 

constitucional no Brasil. Um tratado pode seguir o previsto no art. 5º, §3º, da 

Constituição Federal, ter valor constitucional, mas não ter um grande número 

de ratificações, nem ser considerado tão relevante pelo direito internacional. 

Um exemplo seria o primeiro tratado com força constitucional ratificado pelo 

Brasil, a Convenção de Nova Iorque sobre pessoas com deficiência e seu 

protocolo facultativo216, que tem força constitucional no Brasil, mas não se pode 

dizer que se trate de uma norma de jus cogens. Da mesma forma, nem toda 

norma imperativa de direito internacional se relaciona com direitos humanos, a 

exemplo da Convenção das Nações Unidas sobre Direito dos Mares e Oceanos, 

de Montego Bay, de 1982 ou os dispositivos sobre proteção diplomática.  

A existência de normas imperativas possibilita garantir certa 

estabilidade ao direito internacional, mas também tende à universalidade de 

determinados conjuntos normativos. Normas imperativas apenas podem ser 

modificadas por caducidade, o que exige tempo razoável de desuso ou por 
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outras regras imperativas. Se a norma já foi considerada jus cogens por um 

tribunal internacional, a criação de uma nova norma modificativa exigiria um 

esforço considerável desde o início das tratativas, pois já deve ser negociada 

como jus cogens, com igual representatividade e legitimidade da norma anterior. 

De qualquer modo, em matéria de direitos humanos, o direito internacional 

caminha de forma similar aos direitos nacionais, acumulando novos direitos, o 

que torna pouco provável que valores considerados imperativos sejam limitados 

em seus núcleos essenciais por tratados posteriores. 

Neste sentido, a margem de manobra dos Estados nacionais diminui 

diante da criação de um núcleo rígido de regras obrigatórias no plano 

internacional. O Estado não pode assumir um compromisso que seja contrário 

às normas obrigatórias, no plano externo, nem formular normas que anulem ou 

diminuam os efeitos das normas obrigatórias no plano doméstico. Não apenas 

há um processo de autolimitação voluntária, mas também de imposição de 

normas a Estados que nunca manifestaram seu consentimento. 

 

4 INFLUÊNCIA EXTRATERRITORIAL DAS NORMAS NACIONAIS  

DE GRANDES POTÊNCIAS  

Estados mais fortes podem impor a criação de determinadas normas em 

Estados deles dependentes ou o cumprimento de normas nacionais suas em 

territórios de outros Estados, seja pela pressão direta, com eventuais retaliações, 

seja por meios contratuais, com o uso de instrumentos privados para vincular 

cadeias produtivas, seja pelas possibilidades geradas com a integração dos 

sistemas financeiros globais. Países economicamente mais importantes, como os 

Estados Unidos, a França, o Reino Unido, por exemplo, têm diferentes normas 

com efeitos extraterritoriais, como para o combate à corrupção, processos de 
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produção industrial, normas trabalhistas ou segurança nacional217. Objetiva-se 

punir empresas nacionais que pratiquem crimes em outros países ou mesmo 

diretamente atingir atos que ocorreram fora de seu território, por empresas ou 

indivíduos de outros Estados. 

O processo de expansão das normas com efeitos extraterritoriais tem 

sua origem na inserção da agenda política local de uma assunção de 

responsabilidade pelos danos ou riscos ocorridos fora do território do Estado. 

Em geral, há dois motivos principais para que os atores nacionais exijam a 

adoção de normas extraterritoriais: os danos ou riscos provocados pelas próprias 

empresas originárias daquele Estado em territórios de terceiros ou aqueles 

provocados pelo consumo nacional de determinado produto, fabricado em 

outros territórios, conforme processos de produção inadequados.  

Os atores nacionais podem exigir a adoção de normas nacionais com 

efeitos extraterritoriais em função de uma atitude protecionista ou por uma real 

preocupação com a defesa de determinados bens ou valores, considerados fortes 

o suficiente para sua imposição além de suas fronteiras. No primeiro caso, 

busca-se proteger a indústria nacional, que segue um conjunto normativo mais 

rígido e, portanto, tem custos mais elevados de produção. Procura-se eliminar 

um motivo de deslocamento de plantas industriais para países com normas mais 

flexíveis e consequente perda de empregos e divisas no país. No segundo caso, 

defendem-se valores universais, como a preservação dos direitos humanos, do 

meio ambiente, entre outros que, em sua visão, deveriam ser preservados 

universalmente. 

A imposição de normas a outros países gera polêmicas mesmo nos 

países impositores. Num caso recente, nos Estados Unidos (Hoffman-Laroche 

v. Empagran S.A.), a Suprema Corte discutia a possibilidade da imposição 
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extraterritorial do Sherman Act218 para evitar os danos sofridos por uma 

atividade considerada no estrangeiro como anticompetitiva. Nas palavras do juiz 

Breyer, na decisão: “Se as políticas antitruste dos Estados Unidos não podem 

conquistar seu próprio espaço no mercado internacional de ideias (...) 

precisamos reconhecer que não se poderia tentar impô-las em um ato de 

imperialismo jurídico, por meio de atos legislativos”219.  

Neste cenário, destaca-se a situação peculiar de Estados colapsados, 

sobretudo após ações de ingerência em nome da comunidade internacional. 

Nesses Estados, há um processo intenso de normas estrangeiras e internacionais, 

a partir da percepção de que um novo modelo “mais justo” deve ser 

implementado e das fragilidades institucionais que poderiam gerar maior 

resistência política, cultural a mudanças mais bruscas. Alguns exemplos se 

destacam, como no combate ao terrorismo, à corrupção ou mesmo relativos ao 

meio ambiente e à proteção sanitária. 

 

4.1 A extraterritorialidade no combate ao terrorismo e à corrupção 

As formas de se implementar a efetividade de normas extraterritoriais 

dependem do ramo do direito. No caso do direito penal internacional, por 

exemplo, quando se trata do combate ao terrorismo, o Estado pode 

simplesmente congelar os bens de pessoas relacionadas com atos terroristas. 

Certos países que concentram praças financeiras por onde circulam recursos de 

sistemas bancários de quase todos os países do mundo, como Estados Unidos e 

Reino Unido, individualmente podem ser bloqueadas transferências de recursos 
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de terceiros, mesmo sem a cooperação efetiva do Estado de origem dos recursos. 

No entanto, os procedimentos adotados ainda são limitados.  

No direito penal, no combate à corrupção, os Estados podem punir 

empresas que praticam atos de corrupção ocorridos em outros países. Os 

Estados Unidos adotam a Lei sobre Práticas de Corrupção Estrangeira (Foreign 

Corrupt Practices Act ou FCPA), publicado em 1977 e revisado em 1988, com 

efeitos extraterritoriais. Outras normas220 foram editadas em seguida para 

ampliar os efeitos do conjunto normativo para o combate à corrupção e lavagem 

de dinheiro221. A norma é aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários 

(Securities and Exchange Comission), responsável pela segurança do mercado. 

Impõe regras transparentes de contabilidade a empresas. Inicialmente, 

procurava punir empresas americanas que praticavam atos de corrupção fora dos 

Estados Unidos. Em um segundo momento, empresas estrangeiras, com filial 

nos Estados Unidos, que praticavam atos de corrupção em terceiros Estados. 

Por último, a norma foi estendida a atos de corrupção praticados por qualquer 

empresa, em qualquer lugar, desde que essa empresa tivesse ações em bolsas 

americanas, o que amplia de forma significativa os efeitos da lei sobre outros 
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territórios. Os condenados podem ser punidos com penas que chegam a 

US$100.000 e prisão de até cinco anos para pessoas físicas e US$ 2 milhões 

para pessoas jurídicas222. 

 Um exemplo de aplicação da FCPA ocorreu contra a empresa Siemens, 

alemã, com ações na bolsa de Nova Iorque nos Estados Unidos. A empresa era 

acusada de corromper funcionários públicos em diferentes países, para 

favorecimento em compras públicas. Na Argentina, teria corrompido 

funcionários públicos para a fabricação de documentos de identidade. O FBI 

acusou o próprio ex-presidente Menem de participar da rede de corrupção e ter 

aceitado US$ 16 milhões dos executivos da Siemens. Trata-se de um dinheiro 

denominado comumente entre os especialistas por “lubrificação do sistema de 

relações empresariais”. O total pago pela empresa alemã em diferentes casos de 

corrupção ao longo dos anos foi estimado em mais de US$ 1,4 bilhão. A 

empresa aceitou um acordo para encerrar o processo sem julgamento, mediante 

o pagamento de US$ 800 milhões aos Estados Unidos e US$ 533,6 milhões à 

Alemanha. No entanto, mesmo com o acordo com a pessoa jurídica, o processo 

criminal foi instaurado em dezembro de 2011 contra dez executivos, entre os 

quais nenhum americano223.  
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Outros dois casos interessantes são US v. Kozeny e US v. Bourke. Em 

1990, estava sendo privatizada a Companhia de Petróleo Estatal da República 

do Azerbaijão. Kozeny e Bourke foram acusados de corromper servidores 

públicos para obtenção de vantagens no processo de aquisição da empresa. No 

primeiro caso, contra Kozeny, Bourke testemunhou confessando o crime. 

Alegou que, de acordo com o direito aplicável no Azerbaijão, sua confissão seria 

motivo para não-aplicação da pena, uma espécie de delação premiada224. No 

entanto, em interessante decisão, a Justiça americana, com base em uma escuta 

telefônica entre Bourke e seu advogado, considerou que o mesmo não merecia 

nos Estados Unidos os benefícios da delação premiada prevista pelo direito do 

Azerbaijão, condenando-o. Nota-se, neste caso, que a Justiça norte-americana 

desconsiderou a não-punibilidade do agente concedida no país de origem. Em 

outras palavras, não interessou se havia ou não o crime ou se o mesmo era ou 

não punível no país onde fora praticado. Há a aplicação do direito norte-

americano para uma conduta praticada por um estrangeiro, no território de um 

terceiro país, ainda que esse país não considere o ato como punível. A jurisdição 

fundamenta-se na justificativa para a aplicação o fato da empresa ter ações na 

bolsa de valores dos Estados Unidos. Como quase todas as grandes empresas do 

mundo de capital aberto têm ações em Nova Iorque, a lei americana tem efeitos 

mundiais225. 

Em 2002, em função de novas crises financeiras, sobretudo após os 

escândalos Enron, WorldCom, Adelphia, Peregrine Systems e Tyco 

International, para evitar problemas de fraudes financeiras, os Estados Unidos 

públicaram a Lei Sarbanes-Oxley, com o objetivo de criar padrões de 
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transparência corporativa. Ainda que a lei seja aplicável diretamente a empresas 

estrangeiras, o cumprimento dos padrões de contabilidade americanos contribui 

para o acesso a crédito a custos menores no exterior, ou seja, da mesma forma, 

há um efeito extraterritorial indireto pela origem dos créditos. Em alguns casos, 

pode haver choque direto com legislações de outros países, a exemplo do 

estímulo a denúncias de empregados contra suas próprias empresas quando há 

práticas de crimes (direito de alerta), em que a legislação americana incentiva o 

ato, enquanto a legislação de outros países prevê a proteção de direitos 

corporativos (a exemplo da França)226. 

A Lei Sarbannes-Oxley impôs a responsabilidade de empresas norte-

americanas pelos atos cometidos por terceiros, pessoas físicas, contratados em 

outros países, mesmo quando não empregados diretos da empresa, a exemplo de 

terceirizados. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA passou a adotar uma 

postura mais rígida em relação aos atos praticados no exterior, motivada por 

diferentes crises, a exemplo dos casos Enron e WolrdCom. Somente em 2008, 

82 processos foram iniciados227. Os impactos são importantes. Até o início de 

2012, cerca de US$ 3,74 bilhões foram pagos por 58 empresas ao Governo dos 

Estados Unidos em acordos judiciais. As empresas preferem pagar para evitar 
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condenações judiciais, cujos valores podem ser muito maiores do que aqueles 

estabelecidos ao longo do processo. Mais de 40 executivos haviam sido presos228. 

As empresas americanas com ações na bolsa dos Estados Unidos 

começaram a ser responsabilizadas por atos praticados por seus terceirizados, no 

exterior. Para evitar sanções, as empresas passaram a transferir a culpa ao 

contratado, alegando falta de controle sobre os atos praticados fora da sede. 

Assim, ao contratar um escritório de advocacia brasileiro, por exemplo, a 

empresa tinha que provar que o advogado brasileiro conhecia a legislação norte-

americana e tinha consciência da ilicitude de seus atos e que a matriz não 

participava da cadeia decisória que deu origem à corrupção. Os advogados 

brasileiros são, então, chamados a fazer um curso a distância para compreender 

o conceito de corrupção de acordo com a legislação norte-americana. Assumem, 

por contrato, sua responsabilidade pessoal por atos considerados como 

corrupção nos Estados Unidos, assim como aceitam a jurisdição americana caso 

pratiquem qualquer ato ilícito de acordo com o direito americano.  

Um terceiro processo foi iniciado em 2011, o mais importante até 

então. Um agente do FBI, disfarçado de assessor do Ministro da Defesa do 

Gabão, propôs a fabricantes de armas dos Estados Unidos, de Israel e do Reino 

Unido de pagá-los para ganharem um contrato de fornecimento de armas. De 

acordo com o agente, o montante de US$ 1,5 milhão seria destinado ao próprio 

Ministro da Defesa. Vinte e dois executivos aceitaram pagar a propina. Às 

vésperas de uma convenção de armas em Las Vegas, quando todos estavam 

presentes, o FBI realizou a prisão, mesmo dos estrangeiros. No entanto, no 
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Judiciário, considerou-se que os métodos utilizados foram além do razoável, 

induzindo os acusados a pagarem propina229. 

Há várias questões interessantes nesses exemplos que fogem à 

tradicional lógica do direito internacional. Primeiro, um Estado consegue impor 

seu direito porque empresas nacionais atuam globalmente. Obriga suas 

empresas, por meio de lei, a respeitar sua legislação mesmo fora de seu 

território, estendendo os efeitos a terceiros contratados. Os efeitos da lei 

nacional tornam-se extraterritoriais mediante um contrato entre particulares. 

Em seguida, pode-se impor uma visão sobre determinados atos como 

corrupção, atos que não seriam considerados assim no país onde ocorrem. 

Acaba por punir condutas praticadas que em outros territórios seriam 

perdoadas, em caso de delação premiada230.  

O modelo norte-americano foi fonte de inspiração à Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que provocou a elaboração da 

Convenção para o Combate à Corrupção de Funcionários Púbicos Estrangeiros 

em Negócios Internacionais. Os membros da OCDE e vários não-membros a 

ratificaram, entre os quais o Brasil. Assim, torna-se possível que Estados, agindo 

sozinhos, punam condutas praticadas extraterritorialmente. Em resumo, o 

modelo de extraterritorialidade do combate à corrupção agora é reconhecido e 
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utilizado amplamente. No modelo da OCDE, não se exige uma prática idêntica 

de todos os Estados, mas “equivalência funcional” entre as políticas nacionais, o 

que garante certa margem nacional de apreciação para os atores domésticos. Os 

fundamentos do combate à corrupção no âmbito global variam entre a defesa 

do Estado de Direito, a defesa da democracia, da justiça e da ética até a 

promoção de igualdade de condições de concorrência. Neste sentido, alguns 

autores situam a universalização do combate à corrupção no contexto do 

processo de internacionalização dos direitos humanos231.  

As normas extraterritoriais podem ter também relação com questões 

geopolíticas. As normas norte-americanas para o bloqueio de Cuba, do Irã, 

D’Amato-Kennedy e Helms-Burton, por exemplo, revelam o interesse 

puramente político, sem relação com questões éticas particulares. Estas normas 

foram objeto de leis de bloqueio europeias232, com a intenção de evitar que 

empresas que atuam ou tenham origem na Europa fossem atingidas pelas 

normas americanas.  

 

4.2 A extraterritorialidade na proteção sanitária e ambiental  

A imposição de barreiras sanitárias e ambientais é bastante comum há 

dezenas de anos. A novidade recente está na maior regulação jurídica de quais 

medidas unilaterais são admitidas. Até a criação da Organização Mundial do 

Comércio, as relações econômicas entre os Estados eram fundadas, sobretudo, 

na assimetria de forças. Alguns autores classificam o período como power 
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oriented233. Um Estado mais forte podia simplesmente impor regras a um 

Estado mais fraco. Deixava de importar seus produtos, alegando a defesa de um 

bem ambiental ou da saúde humana, e o Estado mais fraco nada poderia fazer 

para impedi-lo. Por outro lado, caso um Estado mais fraco quisesse fazer o 

mesmo, poderia ser retaliado em suas exportações e acabaria cedendo ao Estado 

mais forte234.  

Com o processo de adensamento do direito internacional, relações 

antes orientadas pela força passam a ser influenciadas por regras jurídicas (rule 

oriented). A ideia da regulação pelo Direito é, de fato, mais forte do que 

qualquer ideologia de poder235. Por certo, ainda há um sistema orientado 

preponderantemente pela força, sobretudo econômica, mas que cede 

gradualmente a uma nova lógica. Assim, qualquer sanção comercial unilateral 

pode ser questionada internacionalmente. Os Estados mais fortes aceitam 

perder a liberdade anterior para garantir maior estabilidade e previsibilidade ao 

direito internacional. Abdicam de ganhos pontuais, para obterem um ganho 

global.  

 

Procura-se evitar práticas de empresas nacionais ou estrangeiras que 

utilizem em qualquer território processos de produção que causem violação a 

padrões sanitários, ambientais, fixados por um dos Estados. Neste caso, valem-

se de uma assimetria de poder na situação concreta, a exemplo de mercados 

oligopolizados ou monopsônicos para impor padrões mínimos de proteção. 
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Entre os padrões ambientais, a perda da biodiversidade, a ameaça a espécies em 

extinção, a destruição de recursos comuns como rios internacionais, a destruição 

da camada de ozônio ou do alto-mar. Entre os padrões sanitários, o uso de 

produtos potencialmente danosos à saúde humana, permitidos em um país, mas 

proibidos em outro.  

 Estados importadores podem levantar barreiras sanitárias e técnicas, a 

partir da adoção de padrões de qualidade de produtos e processos de produção 

diferentes daqueles adotados pelos demais Estados236. O exemplo clássico é a 

proibição, por um Estado importador, da entrada dos produtos fabricados de 

forma indesejada. O foro mais relevante para a discussão da legalidade das 

normas nacionais restritivas à importação é a Organização Mundial do 

Comércio, no âmbito do art. XX do GATT e, de fato, já foi objeto de diferentes 

contenciosos. Há vários exemplos, como a proibição da União Europeia de 

importar carne bovina com o hormônio somatropina, utilizado para estimular o 

crescimento dos animais, sobretudo nos EUA, em que a União Europeia alegava 

haver fundadas suspeitas de que o hormônio poderia provocar câncer; a 

proibição dos Estados Unidos de importar camarões do Sudeste Asiático, 

porque as redes de pesca utilizadas para pescá-los matavam tartarugas marinhas; 

a proibição dos Estados Unidos da importação de atum pescado com certas 

redes que matavam golfinhos; a proibição do Brasil da importação de pneus das 

Comunidades Europeias, para evitar a poluição do meio ambiente e a 

disseminação de doenças no Brasil, sobretudo da dengue237. 
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Até os anos noventa, na falta de regras jurídicas, era possível a adoção 

de barreiras comerciais unilaterais, exclusivamente por critérios de assimetria de 

poder nas relações entre os Estados. A partir da criação da Organização Mundial 

do Comércio, o uso de medidas comerciais unilaterais de efeitos comerciais 

extraterritoriais não se torna proibido, mas tais medidas podem ser adotadas 

quando realmente procuram proteger determinados bens. A dificuldade nesses 

casos está em saber se a medida com efeitos extraterritoriais tem fundamentos 

legítimos ou se é uma barreira disfarçada ao comércio internacional, ou seja, se 

o Estado que impõe a medida não usa argumentos retóricos para proteger seus 

produtores internos contra a concorrência estrangeira.  

Os motivos passíveis de servir como obstáculos unilaterais ao comércio 

internacional estão previstos no artigo XX do Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (GATT). Há vários: a moralidade pública; a exportação de ouro ou 

prata; os artigos fabricados em prisões; a proteção de valores artísticos ou 

históricos; a proteção de matérias primas essenciais; situações de penúrias graves 

momentâneas. No entanto, entre os casos concretos, quase todos os 

contenciosos se referiram à proteção dos recursos naturais, dos vegetais, dos 

animais e do ser humano. 

A OMC tem uma interpretação restritiva das barreiras comerciais que 

podem ser postas. Não busca efetivar, por exemplo, normas internacionais de 

proteção do trabalho, como as convenções da OIT, a proteção do trabalho 

infantil ou o uso de organismos geneticamente modificados. Apenas verifica se 

as exceções ao livre comércio, impostas unilateralmente, estão previstas no art. 

XX do GATT (exceções permitidas). De forma resumida, a análise da OMC 

verifica se a medida visa proteger o homem; os animais ou os vegetais; se é 
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necessária; se é aplicada a todos os Estados da mesma forma; se é arbitrária ou se 

consiste em uma barreira maquiada ao comércio internacional238. 

A primeira análise realizada pela OMC é se a medida restritiva ao 

comércio é realmente unilateral. Assim, verifica-se se não foi acordada em outro 

fórum multilateral de negociações. No âmbito sanitário, por exemplo, a OMC 

prevê a autoridade dos padrões de qualidade do Codex Alimentarius, que 

congrega mais de 180 países e define os produtos a serem banidos 

internacionalmente. No âmbito técnico, reconhece-se a validade das normas 

privadas ISO, elaboradas por milhares de empresas, por meio de suas 

associações nacionais. Há vários produtos banidos internacionalmente, como 

certos poluentes orgânicos persistentes, aldrina, endrina, policlorobifenil ou 

hexaclorobenzeno, entre outros. 

Pode ocorrer que o Estado impositor da medida pretenda fixar um 

padrão de proteção acima dos demais Estados, porque não aceita correr o 

mesmo nível de risco com determinados produtos aceitos em âmbito 

internacional. Há vários produtos que são banidos em alguns países, mas aceitos 

em outros, em função de níveis de risco aceitos. Neste caso, a OMC permite 

que a medida seja adotada unilateralmente, mas o Estado tem que mostrar que 

há riscos reais ou ao menos potenciais e que a medida restritiva busca alcançar o 

nível de risco desejado239.  
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Quando a barreira sanitária ou fitossanitária não está prevista 

internacionalmente no Codex Alimentarius, há na prática a imposição de uma 

norma nacional do país importador a todos aqueles que desejam exportar um 

determinado produto. Estados fortemente importadores, como os Estados 

Unidos, a China e os membros da União Europeia, podem assim facilmente 

impor normas jurídicas nacionais a Estados exportadores, que terão que adaptar 

seus modos de produção às regras dos mercados a que se destinam. Neste caso, a 

Organização Mundial do Comércio verifica se há coerência entre a norma 

adotada e os objetivos perseguidos, dentro de uma matriz de análise de risco. O 

princípio fundamental é a possibilidade de o Estado importador escolher seu 

nível de risco aceitável, considerando as condições de sua população. Ao 

escolher o nível de risco aceitável, o Estado impõe de fato regras para os centros 

de produção no exterior. No entanto, o nível de risco aceitável muitas vezes está 

relacionado à própria cultura do povo. Pode-se questionar se a OMC estaria 

disposta a analisar diferentes percepções de risco, considerando a realidade de 

populações com maior aversão ao risco, em função de diferentes crises sanitárias 
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(como os europeus) ou maior ignorância quanto a lidar com os riscos, em 

virtude do baixo nível de educação formal, como nos países mais pobres240. 

Caso os países exportadores concentrem o destino de suas exportações 

para poucos mercados, a mudança normativa nos Estados consumidores, dentro 

dos critérios acima, significa a necessária exportação de normas para os Estados 

produtores. Ao mudar sua norma nacional, estão, de facto, impondo um modelo 

normativo global. 

 

 

A Organização Mundial do Comércio possibilita alguns limites à 

extraterritorialidade das normas provocada pela assimetria ou concentração do 

poder de compra ou de venda de terminados produtos. Neste caso, trata-se de 

uma adaptação do direito do comércio internacional a princípios sanitários ou 

ambientais, mediante a possibilidade da escolha de nível de risco aceitável. Um 

contencioso emblemático em que o princípio da liberdade de escolha do nível 

de risco aceitável foi melhor definido ocorreu entre Estados Unidos e Canadá, 

de um lado, e a União Europeia, de outro, sobre a exportação de produtos 

contendo amianto (asbestos). O produto era produzido nos Estados Unidos e 

Canadá e exportado para a União Europeia. Os europeus impediram a 

importação de fios de amianto, alegando que os mesmos poderiam causar 

câncer241. Os americanos iniciaram o contencioso sob a alegação de que o 

amianto exportado estava encapsulado (fios elétricos envoltos por uma camada 
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de borracha) e não havia possibilidade do amianto escapar. Portanto, não 

poderia ser respirado pelos consumidores e não haveria chance de provocar 

câncer. Os consumidores entravam em contato com o amianto apenas ao 

descascar o fio, para fazer emendas e instalações. Bastaria, então, incluir no 

rótulo do produto a necessidade de usar máscaras e fitas isolantes, o que 

eliminaria as chances de câncer. Alegavam que nos países exportadores esses 

produtos eram amplamente utilizados, sem nenhum problema comprovado. 

Defendiam, por fim, que a medida europeia não servia para proteger a saúde de 

sua população, mas apenas criar um mercado para os produtores de fios elétricos 

fabricados com outros materiais, na própria Europa.  

Os europeus alegavam que nos Estados Unidos e no Canadá os serviços 

elétricos eram realizados em geral por técnicos sindicalizados, com treinamento 

e o uso de equipamentos de segurança pelos mesmos é corriqueiro. No entanto, 

na Europa, os pequenos serviços de reparos na rede elétrica em residências são 

realizados pelos próprios usuários finais (serviços de bricolagem). A proibição ou 

permissão de um produto não depende apenas do risco do produto em si, com 

base nas indicações de uso previstas pelos produtores, mas dos usos e costumes 

dos consumidores locais. Não se pode esperar desses consumidores que utilizem 

o material de segurança ou tenham práticas culturais similares àquelas dos 

Estados Unidos e do Canadá, porque há forte diversidade cultural entre os 

países. O próprio nível de organização social impede concluir que as medidas de 

segurança explícitas nos rótulos seriam seguidas pelos usuários franceses ou 

europeus em geral, em função da organização social e das formas como as 

pessoas usam os produtos que compram242. Neste caso, havendo uma 

probabilidade ainda que pequena de o dano ocorrer, a escolha do nível de risco 

aceitável pertence ao Estado importador, pois seriam seus cidadãos que 
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sofreriam um eventual dano. A posição europeia foi finalmente aceita no 

processo, gerando o entendimento de que a escolha do nível de risco aceitável 

depende de cada sociedade, ainda que com restrições ao comércio.  

 

Com a criação da OMC e a consolidação de sua jurisprudência, torna-

se inclusive possível que Estados menores possam adotar níveis de risco mais 

exigentes, sem sofrer retaliações de outros países economicamente mais fortes. 

Neste caso, o exportador é uma grande economia e o importador, uma 

pequena, ou seja, em relações no sentido inverso daquela exposta anteriormente. 

O importador poderá adotar barreiras sanitárias ou técnicas a produtos de 

grandes potências econômicas, desde que permitidas pela Organização Mundial 

do Comércio, e não poderá ser retaliado por isso. Ao contrário do exemplo 

anterior, dificilmente o grande exportador irá mudar seu processo produtivo 

para atender apenas um pequeno mercado. Em geral, simplesmente cessa a 

venda, mas ao menos será possível impedir a entrada de determinado produto e 

impor o consumo de outro considerado mais saudável. Não há necessariamente 

exportação de normas, mas uma universalização de liberdade de escolha aos 

Estados. 

  

4.3 A extraterritorialidade em matéria de direitos humanos 

A extraterritoralidade ocorre principalmente a partir da maior aceitação 

da ideia de universalidade da obrigação de proteger os direitos humanos e 

consequente ampliação do conceito de jurisdição. Há diferentes processos de 

evolução gradativa que contribuem para a construção de um discurso protetivo, 

no âmbito das organizações internacionais e das estruturas internas dos Estados. 

Destaca-se a ampliação do conceito de responsabilidade dos Estados sobre 

estrangeiros pelas cortes regionais, a expansão da ideia de competência universal 
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em direito penal em crimes contra a humanidade e até a desconsideração da 

capacidade de alguns Estados de punir crimes cometidos em seu território.  

a) Expansão da competência dos tribunais de direitos humanos 

Os tribunais internacionais passaram a considerar-se competentes para 

apreciar casos de violação dos direitos humanos fora de sua jurisdição territorial 

tradicional. De acordo com a Convenção Europeia de Direitos Humanos, a 

competência da Corte abrange apenas a jurisdição sobre os Estados-membros. A 

primeira discussão considerou se a Corte teria direito de julgar estrangeiros 

vivendo em territórios dos Estados-membros, ainda que irregularmente, 

consolidando-se a posição de que a competência abrangia todos os indivíduos, 

independentemente de sua situação jurídica. 

Dentro dessa lógica, a CEDH considerou-se competente para apreciar a 

violação de direitos humanos por Estados sob sua jurisdição, mas territórios de 

outros Estados. Um contencioso envolveu a Espanha e a França sobre atos 

praticados em Andorra (Drozd and Janousek v. França e Espanha)243, quando 

Andorra não era parte na Convenção. Neste caso, considerou-se a situação 

jurídica especial de Andorra, um microestado com capacidades e competências 

soberanas limitadas, onde a função jurisdicional é exercida por magistrados 

espanhóis e franceses, em caráter rotativo, por períodos limitados de tempo. A 

CEDH considerou que não houve violação da Espanha e da França ao art. 6o 

da Convenção Europeia de Direitos Humanos, em virtude de atuarem em 

nome de outro Estado não-membro. O mesmo se deu na exclusão da 

responsabilidade de países da OTAN pelo lançamento de bombas sobre a Rádio 

e Televisão Sérvia, em 1999, por considerar que ocorre apenas quando os 
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Estados atuam normalmente sobre os territórios de outro Estado, seja com seu 

consentimento, seja como consequência de uma ocupação militar (e não em 

casos de guerra), o que mereceu críticas de vários autores244. 

Com o processo de expansão das ações de ingerência humanitária ou de 

outras formas de intervenção militar, nota-se que os atos praticados em 

territórios de Estados sob ocupação passam também a ser considerados sob a 

jurisdição das Cortes de Direitos Humanos de origem. Assim, a Turquia foi 

condenada na CEDH em diferentes ocasiões, por atos praticados no Chipre, no 

Quênia e no Iraque. No norte de Chipre, em 1996, em sua defesa, a Turquia 

alegava que o território não estava sob a jurisdição da Corte e, de direito, a 

comunidade internacional não reconhecia o domínio da Turquia sobre o 

território de Chipre. No entanto, o argumento foi negado em função do 

reconhecimento do domínio de facto da região e a Corte se considerou 
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competente para julgar o feito245. Em dois outros contenciosos, o conceito se 

expandiu ainda mais para Estados de outros continentes, sem o domínio de fato 

nem de direito, mas objeto da atuação das forças armadas turcas. No primeiro, 

em 2000, julgou a violação de direitos humanos com a abdução forçada de 

Abdulah Ócalan, líder do PKK, capturado no Quênia e levado à força para ser 

julgado na Turquia. No segundo, por atos praticados pelas tropas turcas contra 

populações curdas no norte do Iraque, mesmo a região não estando sob seu 

domínio246.  

b) Proliferação da ideia de competência universal para julgar 

crimes contra a humanidade 

Alguns magistrados tomam iniciativas de julgar pessoas que praticaram 

crimes contra a humanidade, ocorridos em territórios de outros Estados, com 

exemplos em diferentes países, como Bélgica, Espanha, Suíça ou Alemanha. Em 

geral, o criminoso é um chefe de Estado ou membro do primeiro escalão do 

Governo. Há vários exemplos, como o caso Pinochet, Yerodia, Habré, Qadafi, 

ou Livni247. Os casos Yerodia e Pinochet se destacam. No primeiro contencioso, 

um juiz belga decretou a prisão do Ministro das Relações Exteriores em 

exercício do Congo, Abdulaye Yerodia Ndombasi, sob a acusação de crimes 

contra a humanidade. O contencioso foi apreciado pela Corte Internacional de 

Justiça, que considerou que o ministro congolês gozava de imunidade funcional 

e não poderia ser julgado em outro Estado, enquanto exercesse suas funções 
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oficiais no Congo. A posição da CIJ, como sempre precavida, limitou a ação 

belga, mas não excluiu a possibilidade do julgamento de crimes contra a 

humanidade após o término das funções oficiais exercidas por Yerodia, caso o 

mesmo não fosse julgado em seu país de origem. 

No segundo contencioso, um juiz espanhol solicitou a prisão do 

General Augusto Pinochet, ex-ditador chileno. O Reino Unido executou a 

ordem de prisão. Imediatamente, Espanha, Bélgica, França e Suíça solicitaram 

sua extradição. O objetivo era julgá-lo por tortura e participação em vários 

homicídios, ocorridos entre 1973 e 1990, durante seu governo no Chile. A Alta 

Corte de Justiça de Londres, em 28.10.1998, invalidou o mandado de prisão, 

com fundamento na imunidade do ex-chefe de Estado, contra o que o 

Ministério Público britânico apelou. O julgamento foi anulado em 24.03.1999, 

pela Alta Câmara dos Lordes que confirmou o não-reconhecimento da 

imunidade, sob a alegação de que crimes de tortura não podem ser considerados 

atos de governo e, portanto, não merecem a proteção de imunidade do chefe de 

Estado. O tribunal britânico aceitou a inexistência de imunidade e deferiu a 

extradição. De fato, a Convenção Europeia sobre Extradição indica que crimes 

de tortura e terrorismo não podem ser considerados como crimes políticos e se 

aceitou a competência universal invocada pelos tribunais nacionais. O que 

impediu a extradição efetiva do ex-ditador Pinochet, após uma série de recursos 

judiciais, foi seu estado grave de saúde. O governo britânico, diante de diferentes 

pedidos de extradição – inclusive do Chile – resolveu escolher o envio do ex-

ditador a seu país natal, sob a alegação de que seu estado de saúde era grave e o 

mesmo tinha o direito de responder perante sua justiça natal, o que gerou fortes 

reações políticas dos demais Estados. De fato, Pinochet faleceu durante o 

processo, logo após seu retorno ao Chile.  

A adoção da competência universal por juízes nacionais sofre diversos 

obstáculos. De um lado, é difícil realizar investigações em territórios estrangeiros. 
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O réu, muitas vezes, não apresentará sua defesa, a menos que seja obrigado, por 

não reconhecer a autoridade da corte e não poderá ser extraditado, sobretudo por 

seu próprio Estado. As vítimas não poderão ser ouvidas e pode ser que os atos 

sequer sejam considerados crimes no país onde foram praticados248. Tais fatos 

comprometem em alguns casos a integridade do procedimento. De qualquer 

modo, após o Contencioso Yerodia, houve um recrudescimento da Bélgica em 

abrir processos contra portadores de imunidade oficial de outros Estados. No 

entanto, processos contra pessoas físicas continuam em diferentes países, 

sobretudo em casos de tortura. Casos são encontrados na Holanda, nos Estados 

Unidos, entre outros249. 

Esse processo é muito similar à ideia de dédoublement fonctionnel, previsto 

por Georges Scelle, nos primeiros cursos da Academia de Direito Internacional de 

Haia, em 1925250. Cuida-se da ideia que os atores nacionais são atores 

internacionais, porque os Estados são meras ficções jurídicas, que tenderiam a 

desaparecer. A ideia da aplicação do direito internacional e do direito estrangeiro 
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pelos juízes nacionais parece ganhar força em alguns Estados, ainda que seja 

bastante questionada em outros, como veremos abaixo251. 

c) Desconsideração da capacidade institucional de outros Estados 

em julgar determinados crimes 

A extraterritorialidade pode ocorrer de forma mais direta e, por sua vez, 

mais chocante, quando um tribunal nacional decide que o sistema judiciário de 

outro Estado não está apto a julgar determinados crimes ou violações de direitos 

humanos em seu próprio território e avoca a responsabilidade por fazê-lo. A 

decisão do Tribunal Constitucional Espanhol considerou que a Guatemala não 

tinha condições para julgar os crimes denunciados por Manchu Tumm e 

outros252 sobre genocídio, torturas, desaparecimentos e outros crimes contra a 

humanidade praticados naquele país. No caso, a Espanha avocou o princípio da 

competência penal universal, e o fato de terem sido mortos cidadãos espanhóis, 

inclusive com a violação da Embaixada da Espanha, na Guatemala. 

Trata-se de um precedente que pode justificar o controle da legalidade 

de atos de nacionais (ou nacionais de Estados europeus, no caso da CEDH) em 

territórios de Estados não-europeus. Atos que, de acordo com o direito 

internacional clássico, estariam sob a jurisdição dos territórios onde foram 

praticados, passam a ser também considerados sob a jurisdição da CEDH, por 

exemplo, ou de um tribunal nacional. Em um cenário globalizado, de forte 

integração comercial entre empresas, e a proliferação de cadeias produtivas 

globais, onde atos locais atingem frequentemente atores estrangeiros, essa lógica 

pode ter efeitos muito vastos.  
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Há diferentes situações possíveis: o controle de nacionais em seus 

próprios territórios contra regras dos países de empresas multinacionais com 

direitos distintos (menor ou maior nível); o controle dos atos de suas 

multinacionais em outros Estados ou mesmo a extraterritorialidade de seus 

próprios padrões de proteção em outros territórios, a partir da atuação de 

empresas multinacionais mundialmente ou da multiplicação dessa atuação por 

meio da imposição de padrões a toda a cadeia produtiva.  

Na primeira e segunda situações, há um desnível de padrões de 

proteção aos trabalhadores ou ao meio ambiente entre os Estados de origem e 

de atuação de uma multinacional. Pode ser que o Estado de atuação tenha 

regras mais ou menos favoráveis, ou algumas regras mais favoráveis, outras 

menos, como muitas vezes ocorre. Quando se trata do controle em seu próprio 

território, os conceitos tradicionais de territorialidade e jurisdição são utilizados 

sem maiores problemas. As dificuldades começam com a responsabilidade em 

territórios de terceiros Estados. Ao contrário do FCPA americano, modelo 

jurídico exportado para vários outros Estados, como vimos acima, não há uma 

regra de controle das violações a direitos humanos praticadas por suas empresas 

no exterior. Um Estado não pode punir uma empresa sua, atuando no exterior, 

por tolerar a violação de direitos humanos, quando o próprio Estado de atuação 

não reconhece a violação como um ato ilícito. Trata-se de um típico caso de 

dumping social, ainda não coibido pelo direito. Alguns autores253 acreditam que, 

com base no princípio da jurisdição penal universal, a não-punição de 

determinados atores por crimes cometidos no exterior poderia ser evitada pela 

condenação nos Estados onde a empresa tem sua sede. Tal interpretação teria 
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por efeito estender de forma significativa a competência jurisdicional de países 

ricos, sedes de muitas multinacionais254.  
 
 

4.4 A internacionalização do direito em Estados colapsados  

Nos Estados colapsados, sob intervenção da Organização das Nações 

Unidas ou da OTAN, as fronteiras estatais dão lugar a uma nova lógica 

jurídico-normativa, em grau de internacionalização completamente distinto de 

qualquer realidade. O tópico merece relevo em função da quantidade de 

Estados sob intervenção, como Etiópia, Congo, Eritreia, Sudão, Timor Leste, 

Libéria, Kosovo, Sérvia, Bósnia, Costa do Marfim, Angola, Afeganistão, Iraque 

e vários outros. Há dois movimentos interessantes. Primeiro, o Estado torna-se 

laboratório da exportação de modelos jurídicos dos países líderes do processo de 

ingerência. Segundo, porque os próprios tribunais internacionais passam a 

exigir que os Estados ocupantes levem padrões de proteção de direitos humanos 

similares aos seus ao território ocupado. 

Nesses Estados colapsados, a Constituição desaparece, os poderes 

políticos se desconstituem, os limites territoriais podem até ser contestados e 

desfeitos (a exemplo da Iugoslávia). Os elementos que servem de acoplamento 

estrutural entre o direito e a política, tipicamente internos, cedem espaço a 

normas internacionais, criadas muitas vezes fora do Estado, que raramente se 

adaptam às culturas tradicionais. A constituição da Bósnia-Hezergóvina, criada 

pelo Anexo IV dos Tratados de Paz de Dayton, revela o interessante movimento 

de substituição de uma norma constitucional autônoma, construída 

nacionalmente pelos representantes populares, por uma norma constitucional 
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heterônoma, negociada pela comunidade internacional e atribuída ao povo 

daquele país.  

Em determinados países, além da mudança de sua constituição, de seu 

sistema eleitoral e, às vezes, de seu território, nota-se a criação de estruturas 

judiciárias mistas, com caráter em parte nacional e em parte internacional, com 

juízes locais e estrangeiros e com bases jurídicas de diferentes tradições aplicadas 

cumulativa ou alternativamente. Os tribunais penais especiais no Camboja e no 

Timor Leste são exemplos255.  

Nesses casos específicos, as antigas fronteiras nacionais servem, 

sobretudo, de limite à criação de um novo conjunto normativo, com diferentes 

características sui generis: imposição de valores normativos internacionais 

consensuais pelos Estados que tomam a administração do território e criação de 

um novo conjunto de regras pelo internacional para o nacional, específico para 

a realidade local, mas que não se relaciona com valores internacionais, nem 

tradicionais daqueles povos. Não se pode falar necessariamente em exercício 

soberano de escolhas de normas internacionais, porque as marcas da soberania 

desapareceram e não há verdadeira margem de escolha. De qualquer modo, há 

um diálogo entre o nacional e o internacional, mas com feições distintas devido 

a maior ingerência externa. 

Nesses Estados, as tradicionais barreiras de uma cultura jurídica 

ancestral se desvanecem diante da incidência massiva de normas internacionais e 

estrangeiras, colocadas como modelos a serem implementados. O Estado torna-

se um laboratório da implementação de modelos jurídicos considerados 

universalizáveis pelas potências que lideram o processo de ingerência. A 

exportação pura de modelos com pouca adaptabilidade às realidades nacionais, 

aliada à falta de destinação de recursos financeiros suficientes para a criação e 
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fortalecimento de estruturas institucionais mínimas estão entre os principais 

motivos do fracasso da grande parte das ações de reconstrução da ONU até o 

presente.  
*** 

Os fenômenos de imposição de uma “verdade descoberta pela 

comunidade internacional” contribuem para o que Delmas-Marty chama de 

elementos construtores de uma “comunidade de destino”, ou seja, o reforço de 

um sistema de regras internacionais comuns, imposto por alguns Estados aos 

demais. O problema, como veremos adiante, está na discussão da legitimidade 

do sistema, uma vez que há forte imposição de algumas potências, em desprezo 

à ideia de multiculturalismo e existência de valores muitas vezes inconciliáveis. 

De qualquer modo, não se trata de uma discussão nova. Há cem anos, nos 

primeiros cursos da Academia de Direito Internacional, Verdross explicava a 

escola filosófica fenomenológica e o paradoxo entre a tese da ética objetiva e de 

sistemas morais diferentes. Cada sistema moral (inerente a cada cultura) 

incorpora apenas certa parte do mundo objetivo das ideias éticas e 

necessariamente negligencia outros. Esta “estreiteza de nossa consciência de 

valores (enge des wertbewusstseins)” nos explica que, muitas vezes, um sistema 

moral aceita como valor supremo uma ideia que, em outro sistema moral, é 

apenas subordinada ou não tem qualquer importância. Pacta não é um 

resultado ético ou objetivo, mas ambos os elementos o constituem, um valor 

evidente que se liberta da regra absoluta256. 

O Estatuto da Corte Internacional de Justiça pretendeu reduzir as 

culturas compreendidas na amplitude de culturas a serem consideradas aptas a 

gerar princípios gerais de direito internacional, com a introdução do conceito 

“nações civilizadas”. O conceito foi aos poucos caindo em desuso, dos anos 
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setenta a noventa, mas voltou no século XXI. Agora, civilizadas não são apenas 

as ocidentais de 1945, mas aquelas que respeitam os direitos humanos. A dúvida 

é a mesma de 1924, ou seja: qual o núcleo concreto do respeito aos direitos 

humanos que poderia ser considerado como imponível a toda a humanidade? E 

em que época? O direito internacional se relaciona com os demais sistemas 

sociais e se constrói com base na ideia de justiça. Como qualquer valor relativo, 

não tem conteúdo predeterminado absoluto, imposto por alguns Estados. Este 

pressuposto também incide na discussão da impossibilidade da primazia do 

direito nacional, de qualquer direito nacional sobre os demais257. A prática de 

imposições leva ao déficit democrático da construção de uma comunidade de 

destino e à própria instabilidade dos arranjos jurídicos impostos em qualquer 

período de tempo258.  
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Capítulo 3 
A internacionalização do direito a partir dos diálogos 

entre atores infra e não-estatais 
 

As transformações sociais impõem novas formas de integração jurídica 

global, a partir do estímulo a regras universais, que independem do poder 

central dos Estados nacionais. Certamente, os elementos infraestatais e privados 

sempre foram motores da construção do direito internacional259, mas surgem 

novas formas de construção normativa, a partir do processo de 

internacionalização do direito. São normas criadas por novos processos de 

interação, transnacionais. Trata-se de um modo diferente de internacionalização 

do direito, não construído por representantes dos Estados, dentro da lógica 

tradicional de construção do direito internacional: com a ratificação de tratados, 

consolidação de costumes ou ampliação de sistemas de integração pelos 

parlamentos nacionais, mas por meio de processos comunicativos com maior 

autonomia, que podem envolver ou não os atores estatais260. Há uma 

reestruturação na teoria das fontes do direito internacional. Além dos tratados, 

costumes, princípios e atos unilaterais, como vimos no capítulo anterior, um 

novo conjunto normativo é construído por processos de aproximação do direito 

interno desses países.  

Uma discussão relevante seria se tais manifestações poderiam ser 

consideradas como novas fontes de direito internacional, se seriam fontes de um 
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novo direito pós-nacional ou se poderiam ser simplesmente compreendidas 

dentro da teoria tradicional do direito internacional. É o que se pretendo 

discutir no capítulo 5. Antes, porém, é preciso conhecer os diferentes processos 

de diálogo entre atores nacionais, estrangeiros e transnacionais que constroem 

conjuntos normativos similares em diferentes territórios ou mesmo de forma 

não-territorializada.  

Trata-se de um movimento de complexidade. De um lado, expõem-se 

núcleos fragmentados de um direito universal, com diferentes interpretações 

pela teoria jurídica. Não acreditamos em várias ideias emergentes, como 

universalização, origem comum em um único ou poucos ordenamentos estatais 

preexistentes a serem revelados por algumas potências ao conjunto do planeta: 

fundamento do direito natural. Não se trata necessariamente de um processo 

democrático, legítimo ou reconhecido pelos diferentes atores. Muitas vezes é 

unilateral e apenas replica relações tradicionais de dependência entre Estados. 

Não se deve confundir pluralidade com democracia ou legitimidade. A nosso 

ver, há pluralidade de conteúdos inclusive com antagonismos; origens múltiplas 

e fragmentadas das normas; processos de interação multilateral recíproca com 

assimetrias e multiplicidades de processos interativos; e forte dinamismo no 

conteúdo normativo, nas formas de controle e de legitimação. 

O fundamento de validade é o mesmo do direito internacional 

tradicional, mas parte muitas vezes de fora do Estado ou de entidades 

subnacionais que, a priori, não teriam legitimidade para construí-lo. O processo 

envolve a ampliação das congruências da visão de justiça, de forma objetiva ou 

subjetiva, da necessidade do uso de soluções comuns e cooperação para tratar 

problemas compartilhados, da aproximação de conceitos jurídicos pela 

multiplicação de normas similares e pelo maior contato entre os operadores 

jurídicos. Cada ator interno pode-se tornar um produtor de normas 

internacionais, quando inserido nesse processo não-concertado, mas em rede. A 
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vontade fictícia da coletividade ou do ordenamento jurídico se manifesta por 

meios previstos por novas formas comunicativas, mas não expressos nas 

constituições como aptos a criar o direito internacional.  

O uso do direito comparado pode contribuir para identificar os 

caminhos traçados pelos produtores de normas por espaços fragmentados. Não 

se comparam normas nacionais, mas manifestações comuns de diferentes atores 

produtores do direito: uso de expressões comuns, normas, decisões, entre 

outras. Logicamente, na maioria das vezes, não se encontram textos idênticos. 

De forma ainda mais exacerbada que na comparação entre direitos estatais, seria 

um erro científico e sociológico desejar chegar a tipos jurídicos únicos, 

orientadores do progresso jurídico da humanidade. De certo modo, seria repetir 

os equívocos da escola do direito natural, como criticado pelos primeiros 

positivistas. De um lado, não existe consenso sobre quais seriam valores ou 

objetivos naturais. Depois, mesmo se fosse possível identificar elementos 

naturais comuns às diferentes culturas do planeta, seria uma falácia construir 

normas a partir dessas deduções. Além disso, a avaliação sobre a fundamentação 

no direito natural tem mostrado que, conforme mais concreto o direito se 

torna, menos ele é fundamentado em elementos históricos261. Trata-se de uma 

prática de direito comparado, que parte da ideia da unidade dos resultados na 

diversidade das formas jurídicas de aplicação262. 

Neste contexto, identificam-se diferentes processos de diálogo: a 

construção de uma gramática jurídica comum, a confluência normativa, 

sobretudo em nível constitucional, a fertilização cruzada entre juízes e a 

construção de redes normativas privadas com pretensão de autonomia em 

relação ao sistema jurídico estatal.  
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1 A CONSTRUÇÃO DE UMA GRAMÁTICA JURÍDICA COMUM 

O direito se internacionaliza a partir da uniformização de categorias 

jurídicas entre os subsistemas internacionais e entre os direitos nacionais. 

Expressões que antes tinham múltiplos significados ou não eram objeto de 

tratamento jurídico passam a ter um tratamento uniforme. O primeiro passo 

para um diálogo é conhecer o significado das expressões utilizadas pelos demais 

interlocutores, o que se pode realizar no mundo jurídico com o 

aprofundamento do direito comparado, processo pelo qual se aprende o 

conteúdo normativo em outros territórios, ou pela construção de novos 

conceitos, comuns a vários territórios, típicos do processo de interação. Savigny 

já defendia a necessidade de consolidar uma gramática jurídica universal, 

libertando o direito do vírus do direito natural, como a ciência conseguiu 

escapar da utopia263. Saleilles colocava como método de produção legislativa a 

aproximação de conceitos entre diferentes legislações, de forma a assegurar a 

semelhança dos objetivos perseguidos, antes de passar a formular propriamente 

instrumentos de aplicação da norma264. Com maior integração entre os atores 

subestatais e transnacionais, a construção de uma gramática comum aprofunda-

se em formas de relacionamento com variados graus de autonomia em relação 

aos Estados. Uma gramática jurídica comum constrói-se a partir do contato 

direto entre os atores envolvidos, motivados pelos diferentes fatores que 

induzem à internacionalização do direito. Novos conceitos jurídicos, com 

definições próprias desse processo, consolidam-se no âmbito internacional, 

como também permeiam os direitos nacionais.  

Na lógica tradicional, por meio dos direitos dos tratados, mantinha-se o 

outro além de suas fronteiras, em seu próprio idioma. Era possível criar 
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conceitos próprios e controlar o nível de internalização do direito internacional 

no direito doméstico. A aproximação entre os direitos nacionais e entre as 

interpretações do direito internacional no direito nacional, desenvolvida pelo 

direito comparado, era uma das principais fontes de integração e evolução dos 

direitos. “As ordens jurídicas entram em movimento, comunicam-se entre si, 

copiam-se mutuamente e se hibridam, gerando conceitos comuns”265. Não se 

trata de um processo teórico que busca a construção de um sistema acabado, 

mas a metodologia da observação que fornece a direção ideal para a qual se deve 

orientar o desenvolvimento racional e desejado do progresso jurídico266. 

O processo de construção de conceitos comuns ocorre, de um lado, 

pela intensificação do uso das mesmas expressões em diferentes contextos 

normativos; da criação de listas de significados no corpo dos tratados, das leis 

nacionais e dos contratos privados; da redução das possibilidades de oposição de 

cláusulas interpretativas aos processos de ratificação e ao fortalecimento dos 

mecanismos de single understanding. De outro, pela construção de conceitos 

novos, em redes de atores no processo de comunicação direta, transnacional, 

pública ou privada.  

A intensificação do uso em diferentes contextos normativos significa 

que a mesma expressão passa a ser utilizada em ramos distintos do direito pelos 

diferentes atores, permeando todo o sistema normativo. Aos poucos, seu 

significado contamina o direito nacional e passa a integrar o direito interno. 

Algumas expressões jurídicas novas mais impactantes rapidamente são replicadas 

entre tratados, nos direitos nacionais e nos contratos de forma a se integrarem a 

todo o ordenamento jurídico. Um exemplo seria o princípio da precaução, 
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criado nos anos sessenta, entre o direito alemão e britânico, mas em poucos 

anos tornou-se objeto de discussões em diferentes países. O princípio da 

precaução foi difundido ao longo dos anos noventa em dezenas de tratados 

ambientais, sanitários ou comerciais e multiplicado nos direitos internos, seja 

por meio de tribunais internacionais, seja no próprio direito positivo, como se 

fosse um princípio geral de direito267. 

Outra prática cada vez mais frequente, quando do uso de expressões 

não-consolidadas, de significados dúbios ou do uso técnico-científico, é a 

formulação de listas de significados no início de diferentes fontes do direito. Os 

negociadores despendem parte importante do processo negociatório discutindo 

a abrangência dos conceitos utilizados, mesmo em tratados não-cogentes (soft 

norm). Em vez de simplesmente utilizar uma expressão pouco conhecida, 

explicam o significado da expressão. As leis nacionais de biossegurança, por 

exemplo, copiaram os conceitos formulados por um guia de boas condutas 

elaborado por cientistas e depois publicado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente. O mesmo modelo foi adotado, no âmbito multilateral, 

entre Estados, no Protocolo de Cartagena sobre Comércio de Organismos Vivos 

Modificados. O art. 3º traz uma lista de significados dos termos utilizados e 

chega a definir inclusive o que se entende por “organismo vivo”, para fins do 

protocolo. O mesmo conceito já era encontrado em diferentes legislações 

nacionais anteriores.  

Ao definir um conceito na norma, evita-se que cada país ou juiz 

rediscuta o que se entende pelo conceito e como aplicar a norma em um caso 
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concreto. O exemplo acima ilustra a dificuldade que teria um juiz, ou mesmo 

vários juízes de diferentes países, precisando o que cada um entende por 

organismos vivos, se deveria ou não ser aplicado o tratado ao caso concreto, 

discutindo se haveria vida em organismos estéreis, vírus ou viroides. Caso não 

ocorresse tal definição, haveria uma discussão sobre a aplicação do tratado de 

exportação de vacinas, por exemplo, contendo vírus geneticamente modificados. 

O texto abaixo assim se repete em dezenas de legislações:  
(g) por "organismo vivo" entende-se qualquer entidade biológica 
capaz de transferir ou replicar material genético, inclusive os 
organismos estéreis, os vírus e os viroides; 
(h) por "organismo vivo modificado" entende-se qualquer 
organismo vivo que tenha uma combinação inédita de material 
genético, obtida por meio do uso da biotecnologia moderna;  
(i) por "biotecnologia moderna" entende-se: 
a. a aplicação de técnicas in vitro, de ácidos nucleicos, inclusive 
ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante e injeção direta 
de ácidos nucleicos em células ou organelas, ou 
b. a fusão de células de organismos que não pertencem à mesma 
família taxonômica,que superem as barreiras naturais da 
fisiologia da reprodução ou da recombinação e que não sejam 
técnicas utilizadas na reprodução e seleção tradicionais; 

 

Em seguida, há um segundo processo, pelo qual se fecham as 

possibilidades interpretativas das expressões jurídicas utilizadas até então com 

conteúdos próprios, no âmbito nacional. Por exemplo, quando as autoridades 

americanas definem como se calcula direitos antidumping, a partir do uso da 

técnica zeroing, em função de sua capacidade de impor conceitos no direito da 

concorrência, o mundo todo acaba adotando a mesma definição, que pode ser 

mudada somente após a rediscussão do conceito por outro fórum internacional 

relevante, como foi o caso do zeroing na OMC. Há o fechamento da categoria 

jurídica e os demais atores têm sua margem de interpretação limitada. O 

processo de geração de significados comuns torna-se mais intenso com a 
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proliferação e mundialização de comunidades transnacionais em diferentes 

domínios, como vimos acima.  

Por consequência, há um efeito irradiador da definição adotada, que 

passa a ser utilizada em diferentes fóruns, para evitar contradições e facilitar a 

integração normativa entre o nível nacional e o internacional. O fechamento 

opera-se também por tribunais internacionais, pelo diálogo de juízes, pela ação 

concertada de gestores internos ou de especialistas, atribuindo um conceito 

consensual de forma tácita ou expressa entre si. O resultado é a redução da 

margem nacional de apreciação, obrigando os demais atores a acatarem a 

definição adotada.  

  

Com certeza, a legitimidade para impor conceitos encontra limites, a 

priori e a posteriori. A priori, a precisão de conceitos não pode desconsiderar o 

contexto cultural, político, econômico dos demais atores, em função de 

diferentes acepções que viabilizaram o consenso em torno de expressões com 

conteúdos interpretativos amplos. “As aplicações de uma lei e seus resultados 

[no direito comparado] dependem do estado social no qual ela se encontra e se 

torna adaptada”268. Todos são a favor da proteção da dignidade do ser humano, 

mas pode ser que alguns sejam a favor e outros contra o aborto, a eutanásia, o 

uso de símbolos religiosos ostensivos, como analisado em diferentes casos.  

A posteriori, deve haver uma sensibilidade dos operadores jurídicos do 

impacto jurídico, político, econômico e cultural com a imputação de 

significados mais restritos para as categorias jurídicas pelos Estados diretamente 

afetados no caso, como nos demais Estados, que passarão a ter que observar 

contornos mais estreitos para as categorias normativas.  
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Os tribunais internacionais exercem um papel central na precisão de 

conceitos jurídicos, sobretudo em função das características genéricas da 

linguagem diplomática utilizada nos tratados e a necessidade de aportar 

respostas para um número crescente de casos difíceis269. A possibilidade de uma 

“interpretação criativa” tem sido particularmente profícua em direitos humanos 

e direito econômico. Muitas vezes, a falta de sensibilidade de juízes 

internacionais pode levar ao descumprimento das decisões emanadas e à própria 

deslegitimação do mecanismo de solução de conflitos. A Corte Europeia de 

Direitos Humanos, por exemplo, em determinados momentos avançou a passos 

largos na atribuição de conteúdos a categorias jurídicas dos tratados europeus, 

mas recuou em vários outros, respeitando a diversidade local. A Corte 

Interamericana de Direitos Humanos parece ainda testar seus limites e a 

capacidade dos Estados de absorver suas decisões. 

Paralelamente, há um movimento de ampliação do princípio do single 

undertaking, com a proibição de declarações interpretativas, reservas e criação de 

mecanismos internacionais para precisar o conteúdo de expressões dúbias nos 

tratados. Todos os Estados deverão adotar o mesmo significado dessas 

expressões, consolidado pelo tribunal internacional. De certa forma, por 

diferentes processos, há a irradiação das interpretações e dos conceitos utilizados 

por alguns tribunais internacionais com maior legitimidade e pela migração de 

juízes e árbitros entre os tribunais internacionais e mecanismos privados de 

solução de conflitos transnacionais270. 

Um exemplo seria o direito do comércio internacional, com o 

OSC/OMC Adota-se o princípio do entendimento único. Os Estados não 
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podem opor reservas ou cláusulas interpretativas. Em caso de disputa sobre o 

significado de alguma expressão do tratado, há duas opções: os Estados podem 

negociar no contexto multilateral, durante as conferências interministeriais, 

declarações interpretativas ou iniciar um contencioso no OSC. A primeira 

opção é politicamente mais sensível e foi utilizada poucas vezes, a exemplo da 

discussão sobre o licenciamento compulsório, em caso de graves epidemias. Em 

face da incerteza sobre qual seria o posicionamento do OSC, os Estados na 

Rodada Doha elaboraram um Declaração Interpretativa garantindo o direito de 

licenciar obrigatoriamente determinados medicamentos para evitar problemas 

sanitários graves.  

Com mais de 400 processos iniciados em pouco mais de dezessete anos, 

destacou-se por ser efetivo na solução de disputas internacionais. A efetividade 

demonstra-se tanto em relação aos prazos para a solução de litígios 

relativamente curtos, em função dos montantes em disputa, como em relação ao 

cumprimento das decisões pelos Estados. Este sistema trouxe inovações na 

lógica jurídica dos mecanismos internacionais de solução de controvérsias, 

conseguiu legitimidade na sociedade internacional e possibilitou maior 

participação de todos os Estados, inclusive os Estados em desenvolvimento no 

sistema.  

O OSC construiu significados precisos a centenas de categorias 

jurídicas. Ainda que exista o mito da interpretação não-criadora do OSC, é 

evidente que, em vários casos, a opção por determinada interpretação em 

detrimento de outra altera de forma importante as repercussões dos tratados 

firmados no plano multilateral. No site da própria organização internacional, 

destaca-se um índice analítico, atualizado constantemente, que traz o conteúdo 

semântico de centenas de expressões, a partir das discussões jurisprudenciais do 
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OSC271. Os conteúdos semânticos irradiam-se para gestores públicos nacionais, 

tribunais arbitrais, contratos entre empresas etc . 

Um dos elementos que contribui para o ganho de legitimidade do OSC 

e sua consequente aceitação pelos muitos atores envolvidos é a densidade 

jurídica das decisões, ou seja, a interpretação é justificada dentro da própria 

lógica do subsistema jurídico. Em todos os relatórios, nota-se um grande apego 

aos aspectos jurídicos da questão. Desde os primeiros relatórios, houve um 

esforço constante para construir interpretações uniformes sobre os diferentes 

conceitos jurídicos à luz do direito internacional e de suas regras de 

interpretação. Mesmo se não há obrigatoriedade de respeito aos precedentes, 

nota-se na prática que o OSC mantém suas posições anteriores, num sistema 

misto entre o direito continental e o common law, marcado pela interpretação 

rígida dos tratados da OMC com o abundante uso de seus próprios precedentes. 

De qualquer forma, é um subsistema muito fechado em si mesmo. O recurso a 

outros tratados é realizado de forma subsidiária, com raras exceções de algumas 

regras gerais, como a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados272. Existe 

uma aparente imparcialidade. Não se pode dizer que houve preferências 

políticas por Estados mais poderosos no OSC ou por temas mais sensíveis. A 

taxa de confirmação das irregularidades das alegações é praticamente a mesma 
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entre todos os grupos de Estados273. De certa forma, alguns temas politicamente 

sensíveis, como o meio ambiente, por exemplo, tiveram interpretações mais 

elásticas dos conceitos utilizados, a partir de uma análise estruturada de riscos, 

mas que não é inovadora e apenas segue um modelo já consolidado nos 

tribunais europeus e americanos. Ao precisar um conceito, há um efeito sobre os 

gestores nacionais que passam a adotar o mesmo conceito nos direitos internos. 

O domínio dos conceitos da OMC definidos pela jurisprudência é um forte 

elemento argumentativo nas discussões sobre políticas públicas internas em 

diferentes países, a exemplo do Brasil. 

Em alguns casos, a margem de interpretação dos tribunais é bastante 

ampla, havendo críticas sobre o exercício de uma interpretação criativa por 

alguns órgãos, ultrapassando os conteúdos previstos pelas partes durante o 

processo negociatório. Neste caso, para uma efetiva prestação jurisdicional, os 

tribunais são obrigados a preencher lacunas que foram deixadas em aberto, 

propositalmente, pelos Estados. O direito seria construído neste caso, além da 

vontade ou contra a vontade dos Estados. 

Com o ganho de densidade do direito internacional, é natural que mais 

conceitos sejam criados, migrem de um subsistema do direito internacional para 

outros, ou seja, importados diretamente dos direitos nacionais. Ao passar para o 

direito internacional, podem ganhar conceitos próprios iguais ou diferentes 

daqueles que tinham anteriormente. Amplia-se, assim, a quantidade de 

expressões consolidadas e aceitas, com suas definições semânticas, reforçando a 

estruturação de uma gramática comum.  
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A construção de uma gramática jurídica comum permite identificar 

melhor as diferenças e distinguir a hibridação de normas de simples processos de 

transplantação de modelos. Alguns autores consideram esta a chave para uma 

ordem jurídica unificada pluralista, por proporcionar passarelas 

interinstitucionais e dentro dos diferentes conjuntos normativos com lógicas 

próprias.274 Torna viável a articulação entre níveis, entre ramos e entre setores, 

possibilitando ultrapassar contradições e reduzir lacunas que mantêm a 

descontinuidade do sistema jurídico; "evitando os monstros sagrados da 

dogmática, as passarelas não suprimem outras monstruosidades"275. 
 

2 A CONFLUÊNCIA CONSTITUCIONAL  

A internacionalização do direito pode ocorrer também a partir da 

aproximação dos direitos nacionais, da positivação de valores comuns. 

Denominamos confluência constitucional a adoção de soluções jurídicas 

comuns pelos textos constitucionais, a partir da ascensão de valores globais. Não 

depende de nenhum tratado, mas da expansão de valores, dentro de uma lógica 

de intercruzamento normativo. Os Estados, por meio de diferentes processos de 

constitucionalização de novos valores, incorporam suas constituições, textos 

similares partindo de uma preocupação comum. Trata-se de um fenômeno 

particularmente importante com as reformas constitucionais ocorridas em 

diferentes países desde os anos oitenta. De fato, praticamente um terço dos 

países reformou suas constituições nos últimos trinta ou quarenta anos. Com a 

expansão do modelo democrático ocidental no sudeste asiático e na Europa 

oriental, a redução de países com ditaduras na América Latina e as reformas 
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constitucionais possibilitaram a abertura de um espaço para a introdução de 

novos temas como matéria constitucional.  

A confluência dos ordenamentos jurídicos nacionais advém de soluções 

jurídicas comuns, muitas vezes sem tratados ou costumes internacionais ou 

outras fontes tradicionais do direito internacional público. Este processo se 

constrói a partir da consolidação de direitos de primeira e segunda gerações em 

todo o planeta, com o processo do avanço da democracia, mas também a 

emergência de direitos de terceira e quarta gerações nos textos constitucionais de 

todos os Estados. O fenômeno é particularmente marcante nas recentes 

reformas constitucionais de dezenas de Estados, desde os anos setenta. 

Nas reformas constitucionais dos últimos trinta anos, nota-se o avanço 

comum de direitos de terceira e quarta gerações, mas até mesmo por valores de 

primeira e segunda gerações, a exemplo do voto universal e gratuito para os 

principais postos do Governo. Alguns valores como defesa de comunidades e 

culturas tradicionais, meio ambiente, combate ao crime organizado e ao 

terrorismo incorporaram-se às diferentes constituições, de maneira mais ou 

menos uniforme. A redação dos dispositivos jurídicos para a proteção do meio 

ambiente, por exemplo, é repetida de forma muito similar em mais de setenta 

constituições, com especial ênfase na proteção da biodiversidade, no patrimônio 

para as gerações futuras, a exemplo do art. 225 da Constituição Brasileira. 

A internacionalização do direito no processo de confluência 

constitucional independe de tratado ou de negociação entre os Estados. Advém 

da consolidação de valores comuns, que podem ter sido ou não fontes de 

inspiração dos legisladores nacionais. A universalização de certos valores leva à 

transformação da sociedade e à irradiação nos constituintes. Em seguida, gera a 

aproximação dos textos constitucionais e dá passos para que o direito se 

internacionalize a partir da aproximação do direito nacional, ou seja, no sentido 

inverso dos métodos tradicionais de expansão do direito internacional. 
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Os textos constitucionais em vigor passam por um processo de 

reinterpretação à luz de uma evolução do pensamento político, como se 

metarregras inspirassem sua escritura e releitura. Ainda que o texto da 

constituição apresente uma materialidade objetiva, seu sentido é objeto de 

interpretação e quase sempre há uma diferença entre o texto e a norma que se 

expressa pelo texto, deixando uma margem criadora ao intérprete. O mesmo se 

pode dizer sobre as normas “intangíveis” que passam a permear os diversos 

ordenamentos constitucionais nacionais e supranacionais276. 

Além disso, há um processo de reinterpretação constitucional à luz do 

direito internacional, previsto em vários casos pelas próprias Constituições. 

Ainda que na Constituição brasileira, em seu art. 4o, a referência aos tratados de 

direitos humanos como princípios interpretativos seja uma forma indireta de 

vinculação, em vários países há clara vinculação, como a Constituição de 

Portugal, de 1976277, a Constituição da Espanha, de 1978278, a Constituição da 

África do Sul, de 1996279, entre outros. Algumas constituições, como de ex-

países socialistas, garantem inclusive a precedência dos tratados de direitos 

humanos sobre as normas constitucionais, como na Romênia, de 1991; na 

Eslováquia, de 1992 e na República Tcheca, de 1992280. A Constituição 
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brasileira, após a ECR 45, garante o status constitucional dos tratados de 

direitos humanos, desde que aceitos pelo Congresso Nacional. O mesmo 

ocorreu em vários outros Estados. Nesses casos, há um processo de diálogo ou 

de inspiração para o legislador ou intérprete constitucional que permite uma 

válvula de escape para alterar as normas constitucionais, em virtude de uma 

nova configuração do direito internacional. Em função da amplitude das 

possibilidades de consideração dos direitos humanos, não apenas no Brasil, 

como em outros países, é possível ter uma margem de manobra considerável. 

 

3 O REFORÇO DO DIÁLOGO ENTRE JUÍZES 

O direito torna-se comum a partir do conhecimento e, em alguns casos, 

da aproximação de interpretações sobre determinados institutos jurídicos entre 

tribunais nacionais e internacionais. Quando há influência de um tribunal sobre 

outro, o processo também é denominado “fertilização cruzada”, expressão que 

se espalhou pela teoria jurídica, com variações281. A ideia subjacente é a 
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existência de um diálogo entre os juízes, que passam a se interessar, estudar e 

utilizar as interpretações jurídicas desenvolvidas em outros tribunais, 

estrangeiros ou internacionais. Trata-se de uma das pedras angulares daqueles 

que defendem a existência ou a possibilidade de uma ideia de ordem no direito 

internacional contemporâneo, marcado pela complexidade com a profusão de 

redes de atores e de normas, de organizações e de tribunais. A ordem viria da 

interpretação judicial comum ou dialogada, respeitando-se as diferenças 

culturais ou de linguagem, dentro da margem nacional de apreciação de cada 

Estado282.  

O movimento de diálogo entre juízes é facilitado pelos avanços 

tecnológicos, com maior facilidade de comunicação e acesso ao conhecimento e 

impulsionado pelos diferentes motivos que geram a internacionalização do 

direito. Em alguns temas, como direitos humanos, o movimento de diálogo é, 

em muitos casos impulsionado por atores cívicos, econômicos ou científicos que 

evocam interpretações ou provocam reações judiciais similares em diferentes 

locais do planeta. Em outras situações, partem de iniciativas dos próprios juízes 

ou do Ministério Público, a partir de diferentes processos de interação. Trata-se 

de um movimento não-hierarquizado, voluntário na maior parte dos casos. 

O diálogo entre juízes nacionais ocorre a partir do reconhecimento e 

autoimposição de limites, com o conhecimento do direito estrangeiro; na 

definição da jurisdição estrangeira em casos de conflito de jurisdição; no 

reconhecimento de julgados realizados no exterior283 e, de forma mais 

sofisticada, na preocupação sobre como o direito é aplicado em outros Estados, 
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para a construção de interpretações similares de um direito comum ou, ao 

menos, similar.  

Alguns autores acreditam na existência de uma espécie de comunidade 

informal de juízes, por meio do intercâmbio de formas de pensar o direito, da 

aplicação do direito internacional em cortes nacionais, da aplicação de decisões 

com efeitos extraterritoriais284. Outros veem na abertura dos juízes a uma 

comunicação global um dos eixos principais de uma possível ordem jurídica 

mundial, suficiente para suprir as lacunas entre os pedaços fragmentados do 

direito285. Enfim, há aqueles que defendem que o diálogo é um movimento de 

países liberais, nos quais os magistrados com preocupações comuns em torno da 

construção do estado de Direito mundial podem conhecer e aplicar ideias 

estrangeiras, como precedentes válidos para toda uma comunidade judiciária 

transnacional286. 

Para seus usuários, o uso de interpretações ao direito estrangeiro tem 

diferentes objetivos: demonstra o alinhamento ou conhecimento da teoria 

jurídica nacional com os principais tribunais internacionais; serve de base de 

legitimação para os magistrados, quando da mudança de opinião ou a tentativa 

de alterar posições antes consolidadas; comprova uma abertura ao internacional 

pelos tribunais nacionais, entre outros. Qualquer comunicação deve ter em 

mente não a construção de um direito comum, em função das fortes raízes 

nacionais na formação dos magistrados, das fortes relações emocionais com seu 

próprio povo. Não se trata de universalismo, dentro da lógica de um direito 
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único global imposto a partir dos juízes, mas talvez de um cosmopolitismo de 

magistrados ou da criação de uma comunidade jurídica transnacional287.  

Há diferentes questões interessantes para este trabalho. Numa primeiro 

momento, o diálogo entre juízes permite conhecer o direito do outro, diminuir 

distâncias, eventualmente contribui para a criação de uma gramática jurídica 

comum. Neste caso, reforça-se o processo da construção de um direito mundial 

pluralista, onde se conhece o outro, ainda que se mantenha a diferença. Em um 

segundo estágio, aproxima os direitos nacionais, gerando interpretações 

comuns, embora fundadas em normas nacionais diferentes. Em um segundo 

momento, caso realmente exista a fertilização cruzada, os juízes funcionariam 

como pontes de eliminação de antagonismos entre diferentes subsistemas 

jurídicos, eliminando aparentes conflitos entre normas e jurisdições. O primeiro 

ponto será tratado neste capítulo. O segundo será discutido no capítulo 6. 

Para compreender este fenômeno, é preciso entender as principais 

formas de diálogo entre juízes nacionais de diferentes jurisdições, entre juízes 

nacionais internacionais e entre juízes internacionais de diferentes tribunais, 

bem como tentar mapear se tal fenômeno realmente existe.  

  

3.1 Diálogo entre juízes nacionais 

O diálogo entre tribunais ocorre quando juízes nacionais procuram 

conhecer o direito e suas formas de interpretação de outros países, para ajudá-

los em sua atividade jurisdicional. No entanto, existem mais de 200 países no 

mundo, com diferentes níveis de acesso a suas informações e de interesse dos 

juízes por suas jurisprudências. Para interagir, é necessário o reconhecimento 

que advém da existência de um regime jurídico ou político similar ou do status 
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de determinado tribunal, por questões históricas entre os Estados, ou mesmo 

por questões pessoais do magistrado, como onde estudou ou o que aprecia. A 

interação pode ater-se a determinados temas ou ser geral. Por conseguinte, pode 

ser unilateral (monólogo) ou multilateral. De um lado, há uma influência 

importante de alguns tribunais nacionais de países centrais, sobretudo dos 

Estados Unidos, da Alemanha, da França, do Reino Unido sobre os demais 

países. De outro, a ideia de construção de uma verdadeira comunidade 

internacional de juízes, a partir da abertura das cortes constitucionais, numa 

ideia de aldeia global.   

É muito difícil caracterizar o fenômeno de forma precisa, em função 

dos inúmeros fatores envolvidos: percepção dos juízes sobre o mundo, grande 

número de juízes em diferentes países, diferenças culturais, maior ou menor 

abertura ao plano internacional e valor jurídico e simbólico da citação de 

precedentes estrangeiros. Em muitos casos, o diálogo de juízes não se reflete em 

citações, mas em consultas sobre o que se passa no exterior. Em outros, os juízes 

citam decisões estrangeiras como possíveis soluções para problemas comuns, 

mas sem muito engajamento com seu valor jurídico, no caso concreto, com 

receio de desconhecer o contexto em que foram tomadas. Nem sempre a 

decisão do juiz se fundamenta na posição prevalente em outro tribunal. Pode 

utilizar não apenas uma decisão de mérito, mas qualquer manifestação, 

procedimento de identificação fática ou jurídica, o voto da maioria ou mesmo 

de um juiz minoritário em um tribunal estrangeiro. A citação é muitas vezes 

relutante, seletiva, o que não significa que os argumentos utilizados não 

interfiram em seu convencimento288.  Em muitos casos, como veremos, nota-se 

que o raciocínio jurídico foi totalmente fundado em decisões de outros 

tribunais, mas não há qualquer referência ao mesmo.  
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O estudo dos fenômenos é ainda mais difícil porque cada Estado não 

forma necessariamente uma comunidade de juízes. Há subcomunidades, 

interesses diferentes e posições próprias em torno de problemas comuns. 

Determinados grupos de juízes de um Estado podem estar mais interessados em 

direitos humanos ou em compartilhar valores humanistas similares aos de 

outros países, que acedem a partir da concordância com ideias que circulam 

mundialmente. A constituição de uma comunidade não é transcendental, mas 

empírica. Logicamente, quando um tribunal superior de um Estado adota 

determinada posição vinculante, pode estar aproximando-se ou distanciando-se 

de uma interpretação comum, internacionalmente. No entanto, os diálogos 

entre juízes ocorrem em todos os níveis da relação jurisdicional289.  

O reconhecimento do direito estrangeiro é subjetivo e depende da 

conveniência em determinados casos. De certa forma, é preciso às vezes 

“transcender as próprias indiossincrasias” a partir da consideração das 

interpretações de outros. Não significa usar a interpretação de acordo com a 

cultura de outra comunidade, mas tentar entender as soluções adotadas em 

outros locais segundo aquela cultura, as condições a que estão submetidos etc . 

Neste caso, não se trata de uma visão universal, mas do particular, construído a 

partir do contato com diferentes culturas, o que alguns autores chamariam do 

“próprio ponto de vista geral”. Na lógica kantiana, seria a diferença entre o 

sensus communis, interpretações compartilhadas entre os membros da 

comunidade, a partir da comunicação, e o sensus privatus, que é a perda do 

sensus communis, que causa alienação, mas que está vinculado ao senso geral, em 

função das bases para sua formação. Aqui, a realidade é um construto diante das 

máximas do sensus communis e exige a abertura para a comunicação com outros 

valores e a consideração dos sentimentos dos outros. Em se tratando de 
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comunidades transnacionais ou do encontro de diferentes visões sobre 

problemas comuns, a comunicabilidade de sentimentos subjetivos torna-se 

possível com a ampliação de um senso comum e dos instrumentos de 

comunicação. Os diferentes fatores descritos no primeiro capítulo são alguns 

dos elementos que possibilitam e forçam esta comunicação290.  

No entanto, a dificuldade é que, se a liberdade de comunicação do juiz 

é ilimitada, bem como sua vinculação a comunidades desterritorializadas, as 

bases de validade de seu julgamento ainda são locais. Um julgamento favorável 

a determinada forma de concepção do mundo por um juiz local pode encontrar 

obstáculos na legislação do país, nos valores culturais da maioria da população 

ou na visão mais ou menos vinculante dos tribunais superiores. Em alguns 

casos, os diferentes tempos entre os atores internos (policronia) podem levar a 

obstáculos para o estabelecimento de um diálogo entre juízes291.  

 

Há vários fenômenos. O primeiro deriva do contato obrigatório entre 

jurisdições, quando um caso que envolve outro Estado é apreciado no tribunal 

nacional. Neste caso, o juiz pode aplicar seu direito literalmente ou procurar 

uma solução acordada dentro da lógica de uma comunidade internacional. O 

segundo ocorre quando o juiz nacional é obrigado a reconhecer o direito ou o 

julgado estrangeiro, em caso de direito internacional privado ou quando o 

conflito se apresenta de tal forma que ignorar o estrangeiro é praticamente 

impossível. Por fim, a situação que mais chama a atenção dos autores é a 

aplicação de citações estrangeiras em casos tipicamente nacionais, em que o juiz 

não tinha necessidade de usar o raciocínio desenvolvido em outro Estado.  
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Primeiro, o diálogo conveniente. O reconhecimento do direito 

aplicável significa a autoimposição de limites em caso de conflitos evidentes de 

normas. O uso do direito internacional privado em geral exige o 

reconhecimento do foro ou da jurisdição de outro Estado, quando há casos 

envolvendo empresas ou pessoas naturais que atuam em diferentes Estados, 

simultaneamente. 

Segundo, o diálogo necessário. Às vezes, um mesmo caso é apresentado 

perante diferentes tribunais nacionais e é preciso conhecer os argumentos das 

demais cortes para proferir uma decisão no âmbito local. Um caso interessante 

de claro diálogo entre tribunais foi uma ação movida pela Empresa Lego, que 

desenvolveu um sistema de montagem por cubos, bastante conhecido em todo 

o mundo para o entretenimento de crianças. Outras empresas desenvolveram 

cubos concorrentes, com o mesmo tamanho e o mesmo encaixe da empresa 

Lego, que iniciou um processo em pelo menos dez países diferentes, alegando 

concorrência desleal. Os tribunais alemães julgaram que havia concorrência 

desleal, porque as demais empresas se beneficiavam de uma demanda criada 

pelos cubos da Lego. No entanto, outros tribunais, como o da Suíça, chegaram 

a conclusões diferentes. Em 1994, na Suprema Corte da Noruega, por exemplo, 

considerou-se que os vários julgados, com resultados distintos em diferentes 

países sobre o mesmo caso, eram fontes jurídicas a serem consideradas, e a corte 

nacional tinha a obrigação de encontrar uma solução própria, à luz de sua visão 

sobre os institutos jurídicos. Acabou concluindo pela desconsideração da 

existência de concorrência desleal292. 

Caso similar ocorreu quando da patente do primeiro mamífero 

transgênico, o rato de Harvard, com capacidade de desenvolver câncer de mama 

e, portanto, objeto de pesquisas para o tratamento da doença. A patente fora 
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reconhecida pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Logo depois, a Suprema 

Corte do Canadá foi instigada a julgar a validade da mesma patente em seu 

território. Em seu julgado, citou diferentes decisões estrangeiras de outros 

tribunais superiores e concluiu por uma posição própria, negando a 

patenteabilidade, de forma diferente dos tribunais americanos293. As relações 

entre tribunais domésticos e tribunais internacionais, como veremos, são 

repletas de análises para construir posições próprias, distintas daquelas que 

servem de base de inspiração. Nestes casos, houve o diálogo, mas não 

necessariamente a concordância entre os tribunais. 

No Brasil, este fenômeno é bastante comum. Em praticamente todos os 

grandes casos discutidos entre 2000 e 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, 

houve a citação de jurisprudências estrangeiras por diversos juízes. Em 

determinados casos mais controversos, como a possibilidade do uso de células-

tronco embrionárias, importação de pneus, ficha limpa, união estável entre 

pessoas do mesmo sexo, houve a citação de vários precedentes estrangeiros. No 

entanto, é interessante notar também que ministros com votos contrários 

utilizaram precedentes estrangeiros, revelando o diálogo, mas não a 

concordância entre as fontes utilizadas.  

Discute-se em alguns países, sobretudo nos EUA, a necessidade da 

existência de um estado de Direito para o reconhecimento de normas e decisões 

estrangeiras pelos tribunais nacionais. Em outras palavras, apenas as decisões 

emanadas por tribunais de países democráticos seriam consideradas seriamente 

na justiça norte-americana. Mesmo nos Estados Unidos, no entanto, nota-se 
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que isso não é verdade. Em um leading case Filartiga v. Peña-Irala294, discutia-se 

a punibilidade nos Estados Unidos por crimes cometidos no Paraguai. Em 

1976, Joselito Filártiga, com 17 anos, foi preso, torturado e morto pela polícia 

do Paraguai, por pertencer a um grupo político contra a ditadura naquele país. 

Sua irmã, Dolli Filártiga, reconheceu o corpo. O Inspetor-Geral da Polícia de 

Assunção, Américo Norberto Peña-Irala foi acusado dos crimes pela família, 

que ingressou com um processo judicial contra a polícia local, que não gerou 

resultados, sendo o advogado da família preso, torturado e perdido seu direito 

de peticionar, conforme alegado nos autos. Anos mais tarde, tanto a irmã da 

vítima quanto o inspetor de polícia mudaram-se para os Estados Unidos, a 

primeira com asilo político e o segundo com visto de visitante. Ao tomar 

conhecimento da presença do inspetor de polícia no país, a irmã da vítima 

ingressou com um processo, pedindo sua prisão e a reparação de danos. O réu 

respondeu que se tratava de atos de Estado e alegou forum non conveniens. Os 

tribunais norte-americanos, no entanto, preferiram utilizar o próprio direito 

paraguaio para entender que a tortura era proibida no Paraguai e adotaram o 

direito internacional para reconhecer a imprescritibilidade do crime de tortura, 

fixando uma indenização de US$10,4 milhões. O esforço por reconhecer e 

interpretar as normas estrangeiras, ainda que de um país em um período 

conhecidamente ditatorial, mostra que não há exclusão ou restrição a países 

não-democráticos295. Trata-se de um movimento recente, uma vez que o Alien 

Tort Claims Act (ATCA), sobre o qual se embasa a decisão, data de 1789, mas 

foi reinterpretado a partir desse caso, no contexto de rediscussão das violações 
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dos direitos humanos ocorridas no exterior e fundamentou diversas decisões 

desde então296. 

O diálogo de juízes pressupõe um processo constante de tradução. O 

direito não atravessa jurisdições como uma entidade autônoma, desligada de 

uma bagagem histórica, epistemológica e cultural297. As decisões internacionais 

são traduzidas para o contexto local. O direito do outro (estrangeiro visto aqui 

como outro) torna-se um direito próprio, reconhecido ou aceito. A atividade de 

tradução pode contribuir para a construção de uma comunidade global 

pluralista, onde conceitos jurídicos amplos, estrangeiros tornam-se 

compartilhados, como pode também ser um mecanismo de acentuação de 

diferenças nacionais, a partir do conhecimento dessas diferenças. Esse 

conhecimento acaba por tornar-se um mecanismo importante de respeito pelo 
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outro. Destaca-se aqui a atividade de justificação, necessária para traduzir uma 

visão estrangeira, diferente nos detalhes quando aplicada ao contexto nacional. 

O direito estrangeiro, como o direito internacional, acabam tornando-se fontes 

de inspiração de nível muito similar, como formas de se compreender o próprio 

direito nacional298. Em função da pluralidade de grandes eixos, como direitos 

humanos, direito ambiental e outros, e suas subdivisões possíveis como a 

igualdade de gênero, raça, religião, é possível transitar e buscar legitimidade 

entre diferentes comunidades ao mesmo tempo, criando relações de contato 

entre visões a priori concorrentes299. 

 

Terceiro, a construção de um direito ou, ao menos, de uma linguagem 

jurídica comum, a partir da troca de ideias entre juízes. O uso da jurisprudência 

estrangeira em outros países, como Índia, Zimbábue, Israel, Nova Zelândia e 

Irlanda, inclusive com caráter vinculante para suas decisões, tem sido frequente. 

Em alguns tribunais, como na África do Sul e na Índia, mais de 30% de todas 

as decisões das Supremas Cortes são inspiradas e citam precedentes de outros 

Estados. A Constituição da África do Sul prevê claramente a possibilidade do 

uso de provisões de direitos humanos estrangeiros300. Na Índia, por exemplo, 

entre 1950 e 2004, 24,6% das decisões da Suprema Corte utilizaram 

jurisprudência estrangeira. Note-se que são Estados com características muito 

distintas301. No entanto, não se pode negar que há fatores que facilitam a 

comunicação, como a existência de elos de associação histórica; similaridade de 

tradições jurídicas, de doutrinas e princípios aceitos e procedimentos adotados; 
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determinada analogia de instituições constitucionais; formação comum dos 

juízes; acesso às informações302. 

Um exemplo interessante303 seria aquele da extradição em casos de 

condenação à pena de morte. Há Estados que não têm tal restrição e não 

fizeram reservas ou declarações interpretativas, quando da assinatura de tratados 

bilaterais ou multilaterais, sobre extradição. Assim, podem extraditar, mesmo 

quando não admitem a pena de morte em seus territórios. Estados Unidos, 

China e Irã estão entre os países que mais aplicam a pena de morte. 

O diálogo de juízes começa com o Contencioso Soering v. Reino 

Unido. Em 1989, o Reino Unido permitiu a extradição de um indivíduo para 

os Estados Unidos, onde seria executada a pena de morte. Após a autorização, 

porém antes da extradição, o caso foi julgado pela CEDH, que impôs ao juiz 

criminal o dever de verificar se há compatibilidade do direito penal do Estado 

com a Convenção Europeia de Direitos Humanos. A Corte fundamentou sua 

decisão no art. 3o da CESDH, que proíbe o tratamento desumano e 

degradante, por considerar que o tempo de espera no corredor da morte, em 

especial no Estado da Virgínia, é abusivo, sendo um ato cruel em relação ao 

condenado. Em poucos anos, diferentes cortes nacionais europeias 

multiplicaram a decisão em relação ao Irã e à China. Em 1991, o Canadá 

adotou uma medida similar, fundamentando sua medida na decisão europeia, 

mesmo que não vinculado à CEDH. O mesmo ocorreu em Belize, na Áfica do 

Sul e em outros304.  
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O processo de fertilização cruzada entre tribunais nacionais é mais 

facilmente identificável entre alguns tribunais específicos. A Suprema Corte da 

Áustria normalmente cita as decisões do Tribunal Constitucional Alemão. A 

Suprema Corte Suíça normalmente acompanha o Tribunal Constitucional 

Alemão, mas também o da Itália, França e Áustria e cita jurisprudências 

estrangeiras em cerca de 10% de seus julgados. Na Alemanha, acompanham-se 

os desenvolvimentos na Áustria, em especial no tocante a seguros, direitos 

autorais, concorrência desleal, patentes, procedimentos criminais. Na Holanda, 

quase não se encontram referências a tribunais estrangeiros nas decisões da 

Corte Suprema; entretanto, em diferentes casos, o Procurador Geral junto a esse 

tribunal fundamenta seus processos nos julgados estrangeiros305. A história do 

direito de propriedade intelectual, por exemplo, é toda construída em torno do 

aumento do escopo dos processos de produção e produtos industriais 

patenteáveis, em um constante diálogo entre a Suprema Corte dos Estados 

Unidos e as Cortes Europeias. Em geral, após a negativa de patente de um 

determinado processo ou produto pelo Escritório Americano de Marcas e 

Patentes, o interessado recorre aos tribunais e consegue a patente na Suprema 

Corte. Um ou dois anos depois, os tribunais europeus seguem a mesma posição. 

Entre outros fatores, alega-se que a exclusão de determinado objeto traria um 

déficit na capacidade de concorrência dos atores econômicos europeus306.  
 

                                                                                                                   
RSS]%! ,74980?! I02! d*EXU#DXU+$p%! X'%! ."-# J4(8"-! *)%/*3%30"-# +,# +(4*0O! C'! YY@! /:129:7?M(!

0280336'''%!0I'!;74'%!I'!]]D]['!

#*%!=UBd*T=U,-*+%!,'%!I,+*8*%$#/$41%$*W%0*43�%!0I'!;74'%!I'!]H\!(!]GG'!

#*&! .b270?! ?O0! 0?! (>(MI:0?%! ;0M0! 0?! ;9?0?! ,59;j29A924Q! xI94(34(! 89! I27M(729! A9;46279y%!

-7AA(28! xI27M(729! I:9349y%! "3;0M01?(! 01! 2940! 8(! -92C928! xI27M(720! M9M`L(20y'! ,L'!

.U+*EEU%!X92;(:0!d'%!;(4&(*"+%+"#*30"$"80,%$#+"#-"04("-#")"(/"30"-%!0I'!;74'%!I(?<17?9!(M!<1(!

8(?;2(C(!;0M!M97?!8(49:5(?!(?4(!I20;(??0'!



230 

O reforço do processo de fertilização cruzada acaba por constituir o 

imaginário da comunidade global e tornar determinadas referências como fontes 

de conhecimento obrigatório para os operadores jurídicos que trabalham 

naquele tribunal. Se os juízes de um tribunal superior buscam sempre 

legitimidade para suas decisões nos tribunais alemães, franceses ou norte-

americanos, isto implica que advogados e promotores que atuam nesse tribunal 

procurem reforçar seus argumentos com lógicas desenvolvidas nos mesmos 

tribunais. A globalização seria, assim, construída também pelos diferentes 

operadores jurídicos que, em seu processo de diálogo, fazem escolhas sobre as 

melhores soluções jurídicas para um caso concreto, de acordo com suas 

preconcepções de justiça ou mesmo alterando seus pontos de vista iniciais.  

Em um segundo momento, essas fontes espalham-se pelo ordenamento 

jurídico, seguindo o fluxo normal de influência das decisões dos tribunais 

superiores sobre os demais juízes e é repetido em novos casos que se apresentam 

perante os tribunais superiores. Neste segundo momento, as citações 

estrangeiras tendem a desaparecer. Assim, a importância do direito estrangeiro 

no direito nacional dificilmente pode ser medida pela análise quantitativa de 

citações estrangeiras nas cortes nacionais. “O que sempre pareceu simples e 

natural torna-se, por força de comparação, complexo e problemático”307.  

A escolha mais frequente por determinadas soluções comuns propicia 

densidade a determinados conceitos jurídicos. Haveria um direito nascido do 

contato entre os juízes, conforme defendem alguns autores. Esse novo direito 

constituiria, então, uma nova fonte de direito internacional, construída a partir 

do diálogo entre juízes, distinto do direito dos tratados308.  
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* 

Existem outras nuances do problema que devem ser exploradas. Não se 

trata de um processo democrático, multilateral ou sempre presente nos 

diferentes países, mesmo nos países que mais influenciam o mundo. Escolher 

respeitar ou citar tribunais é em si uma atividade seletiva, de exclusão. Ao eleger 

um tribunal ou forma de pensar o direito, como fonte de inspiração para o caso 

concreto nacional, excluem-se outras opções possíveis. Os critérios de seleção 

vêm em geral da busca de legitimidade para decisões já tomadas, ou seja, da 

simples busca de fontes estrangeiras que confirmem a decisão anterior; do país 

de origem da formação acadêmica do magistrado; do prestígio e da circulação 

de ideias em determinados países onde o tema é mais desenvolvido; da 

consolidação de posições estrangeiras majoritárias com a real percepção de uma 

comunidade global de juízes; ou da simples influência política de nações mais 

fortes sobre nações periféricas309. Os juízes indianos citam frequentemente o 

Reino Unido, mas o contrário quase não ocorre. Os juízes da Suprema Corte 

brasileira recorrem aos tribunais alemães e franceses, mas não se nota o mesmo 

no sentido inverso. 

  

Em alguns casos, há realmente um movimento de repúdio ao uso do 

precedente estrangeiro pelos tribunais nacionais, principalmente nos Estados 

Unidos. A aceitação de precedentes estrangeiros traria uma modificação 

importante na forma de compreender a relação entre o direito nacional e o 

direito estrangeiro (não apenas o direito internacional), sobretudo nos Estados 

de common law. Nesses países, o Direito é construído com base em precedentes 

judiciais, intimamente relacionados com a cultura nacional e, por vezes, com a 
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cultura local. Os precedentes não são mais uma fonte do direito, mas o direito 

aplicável310. Em grande parte, a fundamentação lógica para o uso do precedente 

é fundamentar a legitimidade da decisão em um caso anterior que construiu o 

direito, a exemplo do stare decisis311. A partir do momento em que se aceita um 

precedente judicial de outro Estado, abre-se o sistema jurídico nacional para um 

nível de interação jurídica muito mais profundo do que o permitido pelo direito 

internacional clássico. Admite-se a possibilidade de uma cosmovisão jurídica do 

Direito, visto como um fenômeno mundial, transcultural que admite ou até 

mesmo exige interpretações similares entre culturas distantes entre si, como, por 

exemplo, em uma eventual adoção de precedentes mútuos entre Índia e Estados 

Unidos, com culturas relativamente distintas.  

Nos Estados Unidos, houve um debate interessante sobre a 

possibilidade de avocar precedentes estrangeiros em suas decisões. De fato, em 

diferentes julgados, nota-se o uso de interpretações desenvolvidas em outros 

tribunais, mas sem o caráter vinculante das mesmas, como nos juízes Breyer, 

Ginsburg e O'Connor. A possibilidade de interpretações estrangeiras ter efeito 

vinculante vai além do que ocorre nos tribunais de países de direito continental. 

Nestes, a experiência estrangeira serve como fonte de inspiração e não possui 

critério vinculativo. No entanto, nas palavras da juíza O’Connor, "apesar do 

direito internacional e do direito de outras nações serem raramente vinculantes 

para as decisões das cortes dos Estados Unidos, as conclusões de outros povos e 

da comunidade internacional deveriam por vezes constituir autoridade 

persuasiva nas cortes americanas. Isso é, às vezes, chamado de 
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transjudicialismo". Este seria certamente um passo além para uma integração 

jurídica global, talvez um pouco cedo para o estágio de integração jurídica312. 

A disputa entre os juízes Scalia, Kennedy e O’Connor revelam disputas 

não exatamente sobre a possibilidade do uso, mas da conveniência do uso de 

decisões estrangeiras. O juiz Scalia, opositor à ideia do uso de precedentes 

estrangeiros, concentra seus argumentos em dois pontos: há quase sempre 

precedentes estrangeiros favoráveis e contrários a qualquer ponto de vista, mas 

os magistrados que os utilizam apenas escolhem aqueles que lhes são 

convenientes; os precedentes estrangeiros foram desenvolvidos em contextos 

culturais, econômicos e sociais muito distintos daqueles que existem nos 

Estados Unidos e, via de regra, não são adaptáveis ao cenário americano313. Um 

caso emblemático na discussão foi Thompson v. Oklahoma, em que se discutia 

a inconstitucionalidade da pena de morte, em se tratando de um menor de 

idade, com deficiência mental. Tratava-se de um caso contra Willian Wayne 

Thompson, um adolescente de 15 anos, com histórico de infrações criminais. A 

vítima tinha vários antecedentes de acusações de violência contra sua irmã e 

contra si mesmo. Um dia, o jovem, com a ajuda de três amigos, sequestrou, 

torturou e matou seu cunhado. O julgamento nos interessa, pois parte 

importante dos juízes construiu sua posição a partir da jurisprudência de outros 
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países e pelo fato de praticamente não haver nenhum outro país que aceitasse a 

execução de um menor deficiente mental. A Suprema Corte acabou julgando 

pela inconstitucionalidade da sentença em primeira instância, ao considerar que 

a pena de morte era uma espécie de punição cruel e incomum; portanto, feria a 

8a emenda. Mesmo assim, o juiz Scalia, em seu voto pela minoria, contestou o 

uso de precedentes estrangeiros314.  

Casos semelhantes foram julgados com conclusões variadas, mas com os 

mesmos argumentos, como Atkins v. Virginia, onde se considerou que a não-

execução de menores deficientes mentais se encontrava na própria cultura 

americana ou Printz v. United States, Raines v. Byrd e outros315. De qualquer 

modo, a disputa nesses casos não está na possibilidade do uso, mas no valor 

normativo do precedente estabelecido por um tribunal de outro país, se 

suficiente para ser considerado como norma em um sistema de common law ou 

como mera evidência empírica de um costume social ou dos resultados com a 

tomada de uma certa posição.  

 

Em um interessante estudo quantitativo e qualitativo sobre o uso de 

decisões estrangeiras nos Estados Unidos, nota-se que houve, em números 

absolutos, um aumento de citações estrangeiras pelos tribunais americanos nos 

últimos anos, o que não significa muito, porque o número total de casos 
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julgados também aumentou. As cortes americanas, pelo menos, não citam mais 

cortes estrangeiras do que o faziam no século passado, por exemplo. Não se 

pode identificar, ao menos nos EUA, um processo de intensificação, de 

construção de uma comunidade global a partir dos juízes, considerando-se os 

números de citações. Em 20% das vezes, o direito estrangeiro é utilizado como 

meio de interpretar o direito nacional e em cerca de 30% dos casos, para 

compreender a aplicação do direito internacional no plano doméstico. Nos 

demais, o raro uso de fontes estrangeiras ocorre apenas para resolver problemas 

de direito internacional privado ou em situações em que o direito estrangeiro é 

necessário para proferir uma solução ao caso. Também por isso, os Estados 

americanos mais “internacionalizados”, como Nova Iorque, são as principais 

fontes de citações. Mesmo nestes, as principais fontes provêm do Canadá e da 

Europa Ocidental, principalmente da França e Reino Unido316.  

No mesmo sentido, há uma diferença importante entre as cortes 

utilizadas como fontes e o objetivo do magistrado ao citar o caso. Quando se 

trata de interpretação do direito estrangeiro para resolver um caso nacional, a 

Suprema Corte do Canadá representa quase 70% das citações pelos tribunais 

americanos, sobretudo porque os casos entre os dois países são mais frequentes 

pela proximidade territorial ou simplesmente pela quantidade de casos que 

envolvem os dois países.  

No que interessa a um verdadeiro diálogo de juízes, o uso de 

precedentes estrangeiros para a interpretação do direito doméstico ou para 

interpretação do direito internacional nos Estados Unidos tem como fontes 

principais a Suprema Corte Canadense em níveis próximos com a Corte 

Europeia de Direitos Humanos, a Suprema Corte da Austrália, o Conselho 
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Constitucional Francês ou tribunais do Reino Unido. O uso de outras fontes 

nos Estados Unidos é extremamente residual, com casos isolados citando outros 

tribunais, como da África do Sul, Alemanha, Índia, Israel, Itália317. Mesmo 

assim, no conjunto, o número de citações é bastante pequeno.  

3.2 Diálogo entre tribunais nacionais e internacionais  

O diálogo entre tribunais nacionais e internacionais não é apenas de 

consulta, mas muitas vezes envolve discussões de jurisdição e de mérito. O 

tribunal nacional não necessariamente se submete ao internacional, nem precisa 

concordar com o nível de proteção acordado. O tribunal internacional pode ter 

um entendimento diverso do tribunal nacional. O problema do diálogo está na 

falta de instrumentos de internalização (ou de recusa) das decisões tomadas 

internacionalmente. As interpretações e interação com os tribunais 

internacionais podem ocorrer de diferentes formas e variam conforme os países 

e os tribunais318.  

Para alguns autores brasileiros, uma vez ratificado e internalizado o 

tratado que garante a competência internacional da corte, a decisão 

internacional deve ser implementada, independente de exequatur, pois não se 

trata de decisão estrangeira, mas de decisão de uma corte integrada pelo Brasil. 

A ideia pressupõe que o tribunal internacional integra o plano jurisdicional a 
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que se submete o Estado, uma espécie de conjunto formado pelos tribunais 

internos e internacionais. Chega-se a afirmar que, ao celebrar um tratado que 

concorda com a criação de um tribunal internacional, como o Estatuto da 

Corte Internacional de Justiça ou do Tribunal Permanente do MERCOSUL, o 

Estado estaria aceitando a prevalência das duas decisões sobre as decisões 

nacionais. Em caso de conflitos de decisões, o país deveria optar pela defesa dos 

direitos humanos sob a lógica da CIDH e aplicar a decisão internacional. 

Chega-se a argumentar que poderia haver a determinação do cumprimento da 

decisão internacional pelo juiz de primeira instância, sob pena de crime de 

responsabilidade do administrador público. 

Os Estados vinculam-se aos tribunais internacionais, de acordo com 

regras de direito internacional público. Em caso de descumprimento pode haver 

responsabilidade internacional do Estado. O descumprimento de uma decisão 

internacional, contudo, é uma opção política do Estado, do chefe do Poder 

Executivo. Mesmo quando o Chefe do Poder Executivo deseja internalizar a 

norma, as vezes encontra barreiras em interpretações diferentes sobre os mesmos 

aspectos no Judiciário nacional. Como veremos, os mecanismos de 

internacionalização do direito pressupõe o diálogo entre diferentes atores. Em 

alguns casos, a posição de um tribunal internacional é preterida pelos Estados 

porque consideraram que a proteção dos direitos humanos, do meio ambiente 

ou de outros valores será melhor realizada se o direito for intepretado de forma 

distinta daquela prevista pelo tribunal internacional. Em outros, há divergência 

entre tribunais internacionais.   

Os tribunais internacionais não integram o ordenamento jurídico 

brasileiro e assim também não é entendido em lugar algum, exceto na União 

Europeia, em relação apenas ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Os 

tribunais internacionais, via de regra, proferem decisões sobre a regularidade ou 

não de determinado fato. Cabe aos Estados cumprir a decisão ou permanecer 
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em situação ilícita. De qualquer modo, a decisão será do chefe do Estado e não 

do Judiciário nacional. A partir da decisão sobre a lei de anistia, nota-se um 

recrudescimento dessa posição. Do ponto de vista legal, no Brasil, haveria um 

claro problema de competências constitucionais entre o valor normativo do 

tratado e as definições jurisdicionais colocadas na Constituição, problema que 

foge ao escopo deste tópico. Na prática internacional, há diferentes obstáculos.  

Muitas vezes, os juízes nacionais são levados a interpretar ou 

reinterpretar o direito internacional, em reação a decisões estrangeiras. O 

esforço se torna particularmente interessante quando há um debate sobre qual 

decisão melhor atende a princípios aceitos tanto no plano doméstico, como no 

plano internacional, a exemplo da proteção da dignidade da pessoa humana, 

comum em diferentes contenciosos sobre direitos humanos, ou da defesa do 

direito à proteção do patrimônio cultural, frequentemente alegado nas 

discussões sobre a validade das leis de anistia. Os ordenamentos nacionais se 

revestem progressivamente de mecanismos de consultas aos tribunais 

internacionais, para criar mecanismos de diálogo319. No entanto, nada impede 

que existam divergências de conteúdo entre decisões nacionais e internacionais 

ou mesmo entre duas jurisdições internacionais, sem possibilidade de solução da 

divergência pela falta de hierarquia formal entre as diferentes jurisdições.  

 

A internalização das decisões dos tribunais nacionais varia conforme o 

Estado, o tribunal e a decisão. Na Corte Internacional de Justiça, as decisões de 

fato determinam relações jurídicas de forma direta, ordenando aos Estados que 
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passem a agir de determinada forma, estabelecendo fronteiras, determinando a 

remoção de estruturas físicas e declarando a legalidade ou ilegalidade de certos 

atos. Nem sempre tais determinações são imediatamente cumpridas pelos 

Estados e aqueles que as descumprem são considerados autores de um ilícito 

internacional. Conforme o direito da Corte, poderiam ser condenados a uma 

sanção moral, pecuniária ou até mesmo à ingerência pelo Conselho de 

Segurança da ONU. Certamente, os membros permanentes do Conselho de 

Segurança estão praticamente imunes à última opção, porque simplesmente 

podem vetar qualquer ato de ingerência. No entanto, não há registro algum de 

ingerência pelo Conselho de Segurança da ONU por descumprimento de uma 

decisão de um tribunal internacional; da mesma forma, não há registro de 

ingerência da OEA por ato de descumprimento de uma decisão da CIDH. De 

qualquer modo, mesmo os membros da OEA, da ONU e de seu Conselho de 

Segurança tendem a levar as decisões da corte a sério, para manter a 

legitimidade do sistema. 

Há vários conjuntos de exemplos interessantes. Primeiro, as relações 

entre os juízes nacionais e os juízes da Corte Internacional de Justiça. Segundo, 

entre as decisões do Conselho de Segurança, em especial a partir do exemplo do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Terceiro, entre os juízes da OMC e 

tribunais nacionais. Quarto, entre os tribunais europeus e as decisões da 

CEDH. Por fim, Tribunal Penal Internacional e alguns estados africanos320. 

a) Diálogos entre a CIJ e os tribunais nacionais 

Inicialmente, o diálogo entre os tribunais nacionais e a Corte 

Internacional de Justiça. O exemplo do contencioso La Grand, entre Estados 
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Unidos e Alemanha, exemplifica um "diálogo de surdos"321 entre a CIJ e os 

tribunais norte-americanos. Neste caso, dois irmãos, Karl e Walter La Grand, 

mudaram-se para os Estados Unidos ainda crianças. Quando cresceram, 

assaltaram um banco no Estado do Arizona e, durante a fuga, mataram 

policiais. As autoridades policiais e judiciárias norte-americanas não notificaram 

o Consulado da Alemanha, para que promovesse a assistência consular durante 

o processo, conforme determina a Convenção de Viena sobre Relações 

Diplomáticas e Consulares. Ao final do procedimento judiciário, os dois foram 

condenados à pena de morte e Karl La Grand foi executado. No entanto, 

movimentos contrários à pena de morte na Alemanha exigiram a manifestação 

de seu governo para impedir as execuções. A Alemanha pediu a suspensão da 

pena de execução, mas não foi atendida pelo governo americano. Ingressou, 

então, na Corte Internacional de Justiça, que determinou a suspensão da 

execução, enquanto o mérito do processo fosse julgado. No entanto, os Estados 

Unidos alegaram que as decisões da CIJ não eram obrigatórias, porque o 

Estatuto da CIJ previa expressões vagas para determinar o cumprimento e 

executou o segundo irmão. A CIJ, que em 50 anos nunca reafirmou a 

obrigatoriedade de suas decisões, reagiu de forma enfática, confirmando a 

obrigatoriedade de suas decisões e a irregularidade dos atos. Não se trata de um 

caso isolado. Aos poucos, os tribunais internacionais reafirmam sua autoridade, 

ao mesmo tempo em que se criam novos tribunais que já nascem com 

autoridade para impor suas decisões, como o Tribunal Penal Internacional para 

Iugoslávia, para Ruanda ou o próprio Tribunal Penal Internacional.  

 

Em 2003, o México ingressou com um pedido similar, referente a 51 

mexicanos que aguardavam a pena de morte nos EUA e não tinham sido 
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beneficiados pelos dispositivos da Convenção de Viena sobre Relações 

Diplomáticas e Consulares sobre proteção consular322. A CIJ decidiu que os 

EUA haviam violado a Convenção e deveriam rever os casos e reconsiderar o 

prejuízo sofrido pelas vítimas com a ausência da proteção consular. No entanto, 

durante o curso do processo na CIJ, em março de 2004, a Corte de Apelação 

Criminal de Oklahoma decidiu agendar a execução de Osvaldo Torres 

Aguillera, para dois meses depois, em 18.05.2004. O condenado protocolou 

uma petição, solicitando a revisão da decisão, tendo em vista o processo 

internacional e a decisão no contencioso Avena. Em 07.05.2004, uma semana 

antes da execução o Parole Board recomendou clemência no Caso Torres, com 

votação apertada de 3x2, votação que se repetiu na Corte Criminal de 

Oklahoma apenas cinco dias antes da data prevista de execução, o que foi 

seguido pelo Governador do Estado323. Na discussão do caso, a obrigatoriedade 

de cumprimento da decisão internacional foi reafirmada, não como uma 

violação da soberania norte-americana, mas como sua confirmação, pois os 

EUA haviam voluntariamente aceito a jurisdição obrigatória da CIJ e os efeitos 

de suas decisões324. O mesmo ocorreu no caso Rafael Camargo Ojeda, em que o 

Tribunal do Arkansas comutou a pena de morte por prisão, também fazendo 

referência ao caso Avena e à discussão na CIJ325. Nas palavras do juiz Chapel, 

presidente da Corte de Oklahoma: 

 
Não estou sugerindo que a Corte Internacional de Justiça tenha 
jurisdição sobre esta Corte. Longe disso. No entanto, nestas 
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circunstâncias pouco comuns, a questão é que esta Corte aceitar 
a decisão da CIJ no caso Torres, não nos compete. O Senado e o 
Presidente dos Estados Unidos tomaram esta decisão por nós326. 

  

Outro leading case, relacionado ao caso na CIJ, foi Sanchez-Llamas v. 

Oregon, julgado em 2006327. Discutia-se a obrigatoriedade de utilizar a 

interpretação estrangeira do direito internacional em um caso doméstico. O réu 

não estava na lista de beneficiados no processo Avena, mas sua decisão 

internacional foi evocada. De um lado, defendia-se a obrigatoriedade de utilizar 

a interpretação da CIJ para o tratado. De outro, era a possibilidade do tribunal 

norte-americano ter uma interpretação própria.  

No caso concreto, discutia-se se a Suprema Corte deveria aceitar a 

posição da Corte Internacional de Justiça sobre a obrigatoriedade das 

autoridades policiais notificarem o Consulado de um estrangeiro para que o 

mesmo o ajudasse em sua defesa em juízo. O tema foi levantado por um grupo 

de professores de direito internacional, em amicus curiae, perante a Suprema 

Corte. A Corte considerou que a Convenção de Viena sobre Relações 

Consulares tinha força de lei federal nos Estados Unidos e como tal deveria ser 

interpretada. Muito embora tenha tratado a decisão da CIJ como 

“respeitável”328, concluiu que não houve violação do tratado pelas autoridades 

americanas no caso concreto. Na visão da Suprema Corte dos Estados Unidos, 

os dispositivos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e 

Consulares devem ser analisados de forma a assegurar a mais ampla defesa ao 

réu. A obrigatoriedade da autoridade policial prevenir o réu de seus direitos, 
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como exigia a CIJ, pode ser apropriada para países de sistema penal onde a 

investigação é inquisitorial, mas não em países como os Estados Unidos, que 

utilizam o sistema do contraditório, em que o juiz tem uma participação 

distinta. No sistema americano, verifica-se se o réu e seu advogado tinham 

conhecimento de seus direitos, no caso, se sabiam que poderiam ter recorrido à 

ajuda consular, ou seja, se houve prejuízo concreto no caso. Na construção de 

sua decisão, a Corte analisa efetivamente a força normativa do tratado no direito 

americano, utiliza decisões de outros tribunais nacionais para chegar à conclusão 

de que a obrigatoriedade da autoridade policial de notificar expressamente o 

acusado, como previsto, decisão da CIJ, não se aplicava ao caso concreto, pois o 

réu e seu advogado tinham conhecimento da CVRD. Conclui que “A 

interpretação da CIJ sobre o art. 36 [da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados] é inconsistente com os contornos básicos de um sistema de 

contraditório”. Não há rejeição do tratado, mas uma interpretação distinta329.  

Em casos ainda mais específicos, como Israel, o convívio com os 

tribunais estrangeiros pode atingir questões centrais da política nacional de 

defesa, pedra angular da estrutura do Estado. As reações nacionais à decisão da 

CIJ sobre a construção do Muro da Palestina é um exemplo. Alguns autores 

identificam a reação das Cortes nacionais como lógica de competição entre 

tribunais nacionais e internacionais. Na visão de alguns autores israelenses, a 

falta de representatividade dos tribunais internacionais levaria a um déficit 

democrático das decisões estrangeiras e à falta de transparência dos processos 

decisórios330. É difícil concordar com este ponto de vista. É possível identificar a 

diferença de lógicas entre a visão externa e interna, a má compreensão de 
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determinados elementos culturais na formação do pacto democrático de cada 

Estado pelos tribunais internacionais ou mesmo a falta de acesso da população 

em geral sobre o processo judiciário internacional, mas que integram a própria 

lógica de interação e diálogo entre o doméstico e o internacional.  

A resistência dos Estados Unidos a Israel em relação à decisão da CIJ ou 

do Conselho de Segurança poderia muito bem ter ocorrido no Brasil. Como em 

diversos países, não há mecanismos no direito brasileiro para dar efeito direto a 

uma decisão emanada pela CIJ, que suspende ou anula outra decisão do 

Supremo Tribunal Federal, em última instância. Poderia ser possível considerar 

crime de responsabilidade das autoridades competentes pela não-aplicação da 

decisão internacional ou da doméstica, mas não seria uma decisão fácil de se 

adotar, em função de sua originalidade e quebra de uma cultura de prevalência 

ou indiferença do nacional, em face do internacional. 

b) Diálogos entre Tribunais de Justiça da União Europeia e 

tribunais nacionais  

No âmbito europeu, há uma profusão de cortes e o cenário é mais 

complexo, porque, além dos tribunais globais, há diferentes cortes 

supranacionais ou regionais. Os Estados europeus têm seus próprios supremos 

tribunais ou tribunais constitucionais, conforme o caso: o Tribunal de Justiça 

da União Europeia, a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte do 

Acordo Europeu de Livre Comércio. São tribunais que interagem 

constantemente, em diversos temas. As soluções variam conforme o Estado. De 

certa forma, essa miríade de constituições, tribunais e normas europeias 

possibilita avançar além de consensos constitucionais, para um diálogo entre 

tribunais em torno de mínimos progressivos de proteção aos direitos 

fundamentais. O diálogo é possível a partir de uma constante judicialização das 

normas nacionais e das normas europeias.  
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A multiplicidade de órgãos de controle contribuem para “dar conteúdo 

ao direito genérico previsto nos tratados”. A interpretação criativa, incremental, 

faz avançar os níveis de proteção. A multiplicidade de órgãos de controle 

possibilita que diferentes atores participem deste processo, com variados níveis 

de integração com os demais órgãos de controle e regimes jurídicos não 

europeus. No entanto, não significa que todas as decisões são aceitas e todas os 

avanços incorporados. Os diferentes tribunais aceitam o desenvolvimento do 

direito realizado pelos demais em graus variados, conforme suas próprias 

convicções. Muitas vezes, como veremos, faz-se uma interpretação pro homine. 

Outras, a referência aos demais tribunais tem a função de reafirmar uma 

diferença. Não há relações de subornidação. 

Na Corte Constitucional Alemã, por exemplo, adotou-se a ideia de piso 

mínimo de proteção de direitos humanos, fixado em função de um diálogo 

entre o direito fundamental alemão e o direito comunitário. O caso Solange foi 

emblemático para estabelecer níveis máximos de proteção aos direitos humanos, 

pois houve três decisões distintas. No caso Solange I, julgado pela Corte 

Constitucional Alemã em 1974, decidiu-se que as normas europeias não 

poderiam ferir princípios constitucionais alemães. O próprio ato de acesso às 

Comunidades Europeias estava limitado pela Constituição Alemã. Assim, as 

cortes nacionais poderiam rever os atos e julgamentos comunitários, para 

verificar se os direitos constitucionais estavam preservados331. Considerava-se 

que as cortes alemãs eram instrumento de consolidação dos direitos humanos 
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previstos nos vagos tratados europeus, mesmo de direitos que ainda não haviam 

sido formulados por escrito332. 

Em 1986, na decisão Solange II333, a Corte Constitucional alemã 

considerou que não mais seria necessário interpretar os tratados europeus de 

acordo com a Constituição da Alemanha, “enquanto” o Tribunal de Justiça da 

União Europeia estivesse protegendo de forma geral e efetiva os direitos 

fundamentais dos alemães contra os abusos das normas comunitárias. Essa 

posição foi novamente revista na decisão Solange III, em 1993334, quando a 

Corte Constitucional alemã concluiu que tinha competência para decidir sobre 

a aplicabilidade de medidas europeias, violadoras de direitos fundamentais, que 

fossem editadas além das competências do Tratado de Roma e que estes não 

seriam aplicáveis na Alemanha.  

Em outras palavras, no início, o Tribunal Constitucional alemão 

avocou o direito de limitar as interpretações do TJUE dentro de seu território, 

interpretando as normas europeias de acordo com sua tradição jurídica. Num 

segundo momento, reconheceu a competência do Tribunal europeu de forma 

condicionada, ou seja, desde que seu nível de proteção aos direitos 

fundamentais fosse maior do que aquele previsto na Alemanha. No entanto, em 

1993, novamente se atribuiu a competência de rever se as normas comunitárias 

estariam ou não indo além da competência de seu tratado instituidor, o que 
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certamente teria grandes chances de colidir com uma interpretação do tribunal 

supranacional. Nas palavras do Tribunal alemão: 

 
Enquanto as Comunidades Europeias (EG), principalmente a 
jurisprudência do Tribunal europeu (EuGH), garantirem em 
geral uma proteção eficaz dos direitos fundamentais em face do 
poder estatal comunitário, que seja, em sua essência, equivalente 
à proteção de direito fundamental indispensável ordenado pela 
Grundgesetz, principalmente assegurando em geral o conteúdo 
essencial dos direitos fundamentais, não mais se exercitará a 
jurisdição sobre a aplicabilidade do derivado direito comunitário 
(...) no território [da RFA].335 

 

De fato, em outras decisões, Solange III foi testada. No Contencioso 

Brunner v. Tratado da União Europeia, o Judiciário alemão considerou válida a 

competência da União Europeia para realizar tratados sobre direitos 

fundamentais, mas desde que se assegurasse que as garantias constitucionais 

individuais dos cidadãos alemães fossem resguardas. Em outras palavras, haveria 

uma limitação da competência originária das instituições europeias, em função 

dos limites constitucionais do termo de adesão inicial da Alemanha ao sistema 

regional de integração336. Quando do contencioso sobre o caso Bananas, um dos 

que mobilizaram mais Estados na Organização Mundial do Comércio, o 

Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu com argumentos distintos do 

Tribunal da OMC. Alguns importadores alemães recorreram à Corte 

Constitucional que, em 2002, considerou que não havia problemas na decisão 

europeia porque o nível de proteção aos direitos individuais, conferido pela 
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corte supranacional, estava acima daquele previsto no direito alemão337. De 

forma distinta, em 2005, quando da discussão sobre a validade da Decisão 

Quadro da União Europeia que instituiu os mandados de busca europeus, a 

Corte Constitucional considerou que a norma europeia violava os direitos 

fundamentais previstos na Constituição alemã e, portanto, não seria plenamente 

aplicável em seu território338. 

Na França, há uma divergência entre a Corte de Cassação e o Conselho 

Constitucional. A primeira é mais aberta às decisões do TJUE e o segundo, mais 

resistente, com uma posição defensiva em relação à aplicação imediata do 

direito comunitário, a partir da ideia de aplicação do direito comunitário em 

território francês, apenas quando “preservados os contornos da identidade 

constitucional francesa”339. 

 Processos similares podem ser encontrados em diferentes países da 

União Europeia. De forma relativamente progressiva, o Tribunal de Justiça da 

União Europeia avança interpretações sobre questões antes tratadas pelos 

tribunais nacionais, conforme as próprias competências supranacionais se 

ampliam. Esse avanço ocorre, ora mantendo a margem nacional de apreciação 

dos Estados, com conceitos mais abertos para possibilitar a divergência interna, 

ora com o fechamento dessa margem, limitando as possibilidades dos juízes 

nacionais. De qualquer modo, foi a partir da imposição de limites pelos juízes 

nacionais, como Alemanha, Itália e França, mas também de outros, que se 

forçou o TJUE (e a CEDH, como veremos a seguir) a evoluir e caminhar para a 

construção de um sistema mais homogêneo em torno da proteção dos direitos 
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humanos e de outros valores unionistas. Os múltiplos avanços e flexibilidades 

dos diferentes atores caracterizaram, assim, a construção de um sistema 

contínuo de “acomodação pluralista”. 

 

c) Diálogos entre o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC 
e tribunais nacionais  

Há relações de diálogo e processos de autolimitação voluntária, na 

construção de uma espécie de relacionamento positivo, não previsto por 

normas, mas que aos poucos se vai construindo entre os diferentes atores. O 

Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio 

oferece vários outros exemplos interessantes, em diferentes países. Os relatórios 

do OSC/OMC não têm efeito de aplicação direta nos territórios nacionais, mas 

as partes devem cumprir as medidas ordenadas, sob pena de retaliações 

comerciais dos países vencedores. Ainda que tais retaliações tenham sido 

aplicadas em apenas quatro casos nos primeiros quinze anos de existência do 

tribunal, o índice de efetividade das decisões é de 83%, bastante alto para 

qualquer corte nacional ou internacional e ainda mais relevante neste caso, por 

se tratar de interesses econômicos que envolvem centenas de milhões e, por 

vezes, dezenas de bilhões de dólares340.  

A "indução de conformidade" obriga a ação dos Estados e pode 

significar alterações em políticas públicas, em atos legais, mas também em 

decisões judiciais internas. De um lado, limita de forma indireta a margem de 

manobra dos Judiciários dos Estados na escolha de interpretações de conceitos 

ligados ao "direito da OMC", na medida em que as interpretações díspares 
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podem servir como argumento em um processo internacional, alegando a falta 

de cumprimento de um acordo pelas autoridades estatais. Deve-se lembrar de 

que, sob a ótica externa, as decisões do Poder Judiciário doméstico são atos do 

Estado e o responsabilizam internacionalmente.  

Tomemos por exemplo o próprio Brasil, com o Contencioso com as 

Comunidades Europeias sobre pneus341. O Órgão de Apelações confirmou a 

decisão do Grupo Especial que as medidas liminares concedidas pelos tribunais 

brasileiros feriam o princípio da nação mais favorecida. O tempo para o 

julgamento de mérito dos processos no Brasil era, nessa lógica, incompatível 

com o razoável no plano internacional. O OSC concedeu ao Brasil doze 

meses342 para cassar todas as liminares, sob pena de ter que aceitar a importação 

de pneus europeus. Essa decisão tem diversos efeitos interessantes. Revela uma 

diferença de lógica sobre o tempo razoável do processo entre o plano nacional e 

o plano internacional e se trata de uma imposição ao Brasil para que mude 

procedimentos enraizados há séculos na cultura jurídica nacional.  

Para evitar a retaliação econômica europeia, o Executivo brasileiro 

promoveu uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o 

Supremo Tribunal Federal. Oficiais do Executivo fizeram várias reuniões com 

os Ministros do Supremo para demonstrar que a decisão sobre a importação de 

pneus via liminares significava um ilícito internacional que poderia acarretar 

retaliações contra o país. A decisão singular de um juiz, favorável à liminar 

concessória da importação, deixava de ter uma lógica inter partes, como típica de 

processos comuns, e passava a ter efeito erga omnes, em função de sua catalisação 

pela decisão do Órgão de Apelação da OMC. O diálogo, forçado, funcionou e o 

pedido na ADPF foi deferido, após realização de audiência pública no STF343. 
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No entanto, é interessante notar que a decisão da OMC serviu apenas como 

informação para os juízes brasileiros. Não houve no processo, nem fora dele, 

uma real consideração de subordinação ou de explícita coordenação entre 

esferas.  

Outro nível de incidência se refere à aplicação das decisões dos 

tribunais internacionais diretamente pelos juízes nacionais. Embora em alguns 

casos, sobretudo em matéria de direitos humanos isso ocorra, não se pode dizer 

o mesmo entre a Organização Mundial do Comércio e os direitos nacionais. Os 

Estados Unidos e diversos Estados europeus solicitaram manifestação de seus 

tribunais para impedir que pessoas físicas e jurídicas exigissem o cumprimento 

direto das decisões da OMC no plano interno, o que foi acatado em diferentes 

casos344. No entanto, o sistema jurídico de enforcement previsto pela OMC 

procura outros mecanismos, não-tradicionais, para fazer valer suas normas, e a 

aplicação acaba sendo mais efetiva que nos modelos tradicionais, como será 

analisado no próximo capítulo345.  

As reações em âmbitos nacionais são incorporação e busca em 

conformidade com as decisões internacionais, ou então, em tribunais 

supranacionais ou internacionais, “ajustes espontâneos de jurisprudências, de 

                                                 
#$$! ,021?! #4((:! xB#! ,U! &(8'! ,72;174y%! F1:P9M(340! 8(! GR! 8(! f93(720! 8(! GHH]%! d7?I03`C(:! (M@!

544I@ssaaa';9L;'1?;0124?'P0Cs7M9P(?s?4027(?s0I73703?D028(2?sHJDRRH['I8L'! ,021?! #499:! =.!

(! ,021?! #4((:! B#U! Y3;! xm,021?oy! 2(;022(29M! 89! #(34(3N9! 80! $27A139:! 8(! ,0M62;70!

Y34(239;7039:!80?!*?4980?!B3780?!;03429!0!d(I9249M(340!8(!,0M62;70!(!01420?%!<1(?47039380!

?19! M(4080:0P79! 8(! ;b:;1:0! 89! M92P(M! M6879! I929! C(27L7;92! 9! 0;022i3;79! 8(!+,)&*3/%! (M!

(?I(;79:%! ?19! M(4080:0P79! 8(! mc(292o%! 9:(P9380! <1(! (29! 73f1?49%! I07?! 3O0! 9P2(P9C9! ;(240?!

C9:02(?!<1(!L9c79M!I924(!89?!4293?9N^(?'!BM!8(!?(1?!92P1M(340?!(29!0!8(!<1(!9!M(4080:0P79!

C70:9C9! 9! 0A27P9NO0! 80?! *?4980?! B3780?! 8(! 734(2I2(492! 9! :(7! ;03L02M(! 9! "X,%! 429c(380!

f127?I218i3;79! 734(239;7039:! ;0M0! L1389M(340'! *342(49340%! 0! $27A139:! (>I:7;01! <1(! 9!

M(4080:0P79! 8(! 734(2I2(49NO0! 89! :(7! (29! 98M7??`C(:! (M! 73<162740?! 98M737?42947C0?! (! <1(! 0!

d(I9249M(340! 8(! ,0M62;70! 3O0! (29! 0A27P980! 9! 73;02I0292! 0?! I20;(87M(340?! 89! "X,%!

;03L72M9380!0!<1(!L07!?(34(3;7980'!

#$%!.(2!.U+*EEU%!X'!d'%!F#"J"0*<*+%+"'''%!I'!]DGR'!



252 

forma a manter as especificidades de cada ordem jurídica e poder estabelecer um 

diálogo entre tribunais e mesmo entre ordens jurídicas distintas"346.  

Logicamente, neste contexto, os juízes têm como ponto de referência 

principal suas próprias ordens jurídicas. As normas de outros Estados ou 

decisões de tribunais internacionais servem como fonte subsidiária e não 

necessariamente são aproveitadas nos mesmos contextos em que foram 

discutidas externamente. Há quase sempre um conflito de lógicas ou de 

percepções. Assim, o diálogo de juízes não pode ser considerado como 

permanente, mas pontual, de forma a preencher lacunas entre os pontos de uma 

rede de relações jurídicas347. 

d) Diálogos entre os tribunais dos direitos humanos, direito 

humanitário e tribunais nacionais 

Há basicamente três tribunais internacionais de direitos humanos: a 

Corte Europeia, a Corte Interamericana e a Corte Africana, embora esta tenha 

proferido sua primeira decisão muito recentemente. A Comissão das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos exerce, por vezes, uma função muito similar, 

mas não tem caráter jurisdicional. A CEDH não é um órgão da União 

Europeia, mas um tribunal que abrange também vários outros Estados, a 

exemplo da Rússia e a Turquia. Independente destes tribunais, há múltiplos 

órgãos de controle com funções muito similares, como iremos analisar. 

Na União Europeia, as decisões da CEDH são constantemente 

internalizadas e adotadas pelos judiciários domésticos, bem como há um 

constante diálogo. As decisões da CEDH são também consideradas como 

automaticamente imponíveis aos Estados-membros, sem exequatur. Os 
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tribunais constitucionais nacionais não rejeitam a primazia da CEDH, mas em 

muitos casos relativizam o conteúdo das decisões e, via de regra, não aceitam a 

aplicação imediata. Em diferentes casos, como veremos, construiu-se 

mecanismos interessantes de diálogos, pelos quais os tribunais nacionais 

discutem a conveniência de adotar as interpretações desenvovidas pelos órgãos 

regionais, construindo um direito em constante transformação, de forte cunho 

incrementalista, a favor da proteção dos direitos humanos.  

Há tribunais que adotam uma postura mais integradora. Com uma 

lógica sui generis, o Tribunal Constitucional da Áustria aceita como 

constitucionais as interpretações da CEDH, por considerar que a convenção é 

parte do direito constitucional austríaco, uma posição adotada desde a reforma 

constitucional de 1964, muito influenciada pela visão puramente monista de 

Hans Kelsen348. 

No sentido inverso, há uma interpretação das decisões dos tribunais 

nacionais pela Corte Europeia de Direitos Humanos. De certa forma, em seu 

âmbito, a Convenção Europeia de Direitos Humanos e seus protocolos 

estabelecem mínimos protetivos, de forma genérica, para impedir conflitos de 

direitos previstos nos ordenamentos nacionais. Opera como uma instância 

superior, evitando violações na proteção de direitos fundamentais dos Estados-

membros. A Corte analisa tanto o cumprimento dos tratados sobre direitos 

humanos, como o cumprimento do próprio ordenamento jurídico do Estado 

por seus tribunais. Todavia, garante-se o direito dos Estados de adaptar às 

normas europeias suas tradições jurídicas, o que é conhecido como margem 

nacional de apreciação. Interessante notar que a Corte Europeia de Direitos 

Humanos não impõe diretamente sanções aos Estados que descumprem suas 

decisões. Trata-se de um controle político, exercido pelo Comitê de Ministros 
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do Conselho da Europa349. A existência de ambos os instrumentos assegura a 

estabilidade política contra reações de determinados Estados cujo contexto não 

permitiria a simples recepção de um padrão normativo determinado de fora 

para dentro.  

Os “elos de lealdade” entre a Corte Constitucional alemã e a CEDH 

foram novamente testados em outubro de 2004, no caso Görgülü. Um cidadão 

turco, que morava na Alemanha, pretendia ter acesso e guarda de seu filho. No 

caso, Görgülü teve um filho com uma mulher, sem serem casados. A mulher 

não registrou o menino como filho de Görgülü e entregou o mesmo para 

adoção, em agosto de 1999, no dia seguinte ao nascimento. Na mesma semana, 

a criança foi adotada. Em outubro do mesmo ano, dois meses depois, Görgülü 

soube do nascimento de seu filho e pediu à Corte Europeia de Direitos 

Humanos a guarda da criança. A CEDH considerou que ao menos o acesso ao 

filho deveria ser garantido a ele.  

Na primeira instância, um juiz alemão assegurou ao pai o acesso à 

criança por duas horas diárias, aos domingos. No entanto, em grau de apelação, 

o Tribunal de Instância Superior considerou que a CEDH não era obrigatória 

em território alemão e deveria ser apenas levada em consideração. O caso foi 

para a Corte Constitucional, que considerou que a Convenção Europeia de 

Direitos Humanos, embora tenha hierarquia constitucional acima das demais 

normas, está abaixo da Constituição. Interessante que a Corte Constitucional 

explicita que a Constituição alemã não se abriu o quanto poderia ao direito 

internacional. Talvez fosse ideal mudar a Constituição para evitar conflitos 

entre o direito internacional e o direito doméstico, mas enquanto isso não 
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ocorresse, não caberia ao Tribunal Constitucional adotar o direito internacional 

proclamado pela CEDH, contrário à Constituição alemã350.  

Alguns autores veem hoje a banalização do uso da jurisprudência da 

CEDH como um mecanismo de conferência do direito nacional. No entanto, 

na França não há aceitação irrestrita das decisões da CEDH. Um caso 

emblemático foi Potrimoil, quando a CEDH questionou a perda do direito de 

recurso do réu que não comparece pessoalmente em juízo. A decisão foi 

rediscutida, mas não acatada pelos tribunais franceses. No direito francês, 

entende-se que há uma relação de diálogo entre os tribunais nacionais e a 

CEDH. No caso, a CEDH decidiu por quorum de 5x4, o que justificou em 

parte uma rediscussão do mérito em âmbito nacional. O direito francês apenas 

foi revisto em 2001, em um caso similar351. 

A decisão Leyla Sahin v. Turquia é um exemplo marcante, que 

determinou a possibilidade de os Estados apreciarem os padrões do direito à 

liberdade de expressão religiosa, na interpretação sobre a colisão entre dois 

princípios fundamentais. Essa decisão serviu em seguida como fundamento para 

o Conselho Constitucional francês decidir pela proibição do uso do véu nas 

escolas públicas, assim como de outros símbolos religiosos352. 

Mesmo na Espanha, tradicionalmente conhecida por sua abertura e 

integração ao direito internacional, o Tribunal Constitucional reforçou sua 

autonomia. Em diversos casos, a jurisprudência da corte e dos juízes espanhóis 
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segue os conceitos criados pela CEDH. No entanto, em uma decisão de 1994, a 

Corte Constitucional afirmou que a esfera nacional e a esfera regional de 

direitos humanos eram autônomas, distintas, sem subordinação dos tribunais 

espanhóis à CEDH353. Tratava-se de um caso já julgado pela Corte 

Constitucional da Espanha, Família Ruiz-Mateos v. Espanha, que fora levado à 

apreciação da CEDH. A decisão da CEDH havia sido contrária à decisão do 

Tribunal Constitucional. A parte ingressou novamente perante o Tribunal 

Constitucional, pedindo a execução da sentença da CEDH, o que foi negado 

sob dois argumentos: a primeira decisão tratava de coisa julgada e não existia 

qualquer dispositivo que colocasse a CEDH como uma instância acima da 

nacional354.  

Não se trata de um processo contínuo de avocação de competências. A 

Corte Europeia de Direitos Humanos limitou sua própria competência em dois 

casos envolvendo soldados da ONU. No Contencioso Behrami355, discutia-se a 

responsabilidade da França, Alemanha e Noruega pela falha das tropas da ONU 

no Kosovo em retirar bombas não detonadas em um campo onde era conhecida 

sua localização. Em 2000, algumas crianças brincavam no local, após a saída das 

tropas e houve uma explosão que ocasionou morte e ferimento em duas 

crianças. No Caso Saramati, discutia-se também a responsabilidade da França e 

da Noruega por repetidas prisões de um cidadão kosovar, sem acesso à defesa 
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perante um tribunal. A CEDH julgou sua incompetência para julgar os casos, 

uma vez que os soldados agiam não em nome de seus países, mas em nome da 

ONU.  

A influência ocorre também entre tribunais regionais e juízes de 

Estados que não estão sob a competência do tribunal. A influência da CEDH 

sobre outros Estados é marcante, em função do caráter inovador em diferentes 

decisões. A Corte do Zimbábue utilizou a jurisprudência da CEDH para 

concluir pela inconstitucionalidade da punição corporal de adultos, em função 

de ser uma pena cruel e incomum e que a punição de menores era 

inconstitucional356. A Suprema Corte de Israel considerou os métodos de 

interrogatório da Agência Interna de Segurança como "inumanos e 

degradantes", com base em um julgamento da CEDH. O mesmo ocorreu na 

Jamaica, para a comutação de uma pena de morte em prisão perpétua, pelo 

British Privy Council357. 

 

Um processo similar pode ser observado na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Há várias situações: a CIDH julga a partir dos direitos e 

garantias individuais previstos nos direitos nacionais ou coloca interpretações 

próprias, que são adotadas pelos tribunais nacionais. Algumas decisões, mais 

simbólicas por seu caráter de promoção da justiça, serviram para vencer 

bloqueios tradicionais no plano legal e operacional doméstico, como a Lei 

Maria da Penha, resultado de um acordo na Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos; a reforma do sistema manicomial, a partir do caso Ximenes 

Lopes. Entre os casos mais emblemáticos, encontram-se os avanços relacionados 
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às leis de anistia quanto aos crimes cometidos durante a ditadura militar nos 

diferentes países da América Latina. De fato, os padrões de proteção aos direitos 

humanos fixados pela CIDH contribuíram para uma releitura em diversos casos 

de institutos jurídicos pacíficos, nos judiciários nacionais.  

Em seguida, há um processo de submissão, pelos juízes nacionais, do 

direito nacional ao direito internacional, muitas vezes evocado pelos próprios 

tribunais internacionais. Trata-se aqui nas Américas do discutido controle de 

convencionalidade, pelo qual o direito doméstico deveria ser interpretado à luz 

do Pacto de São José da Costa Rica. A discussão sobre o depositário infiel, pelo 

Supremo Tribunal Federal, revela a nova percepção das normas de direitos 

humanos. Em breves palavras, o caso discutia o dever de prisão do depositário 

infiel. A Constituição Federal de 1988 prevê a impossibilidade da prisão por 

dívida, exceto em caso de obrigação alimentícia ou de depósito infiel. O Pacto 

de São José da Costa Rica, internalizado com rito e quorum de tratado 

comum358, desautoriza a prisão do depositário infiel. O Código Civil, em vigor 

após o Pacto de São José da Costa Rica, previu a pena de prisão civil ao 

depositário infiel. Havia, portanto um conflito aparente de normas.  

A solução encontrada pelo Supremo Tribunal Federal foi criar uma 

nova figura normativa para os tratados de direitos humanos, aprovados em 

desacordo com o art. 5º, §3º da Constituição Federal, o da norma supralegal e 

infraconstitucional. Foi assim quando se admitiu uma espécie de controle de 

convencionalidade, não apenas ao Pacto de São José da Costa Rica, mas de 

todos os tratados de direitos humanos, que imediatamente passariam a ter um 

valor normativo superior ao restante do ordenamento jurídico, à exceção da 
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Constituição Federal. No caso concreto, decidiu-se que não havia um conflito 

real entre a Constituição (que previa a possibilidade de prisão) e o Pacto de São 

José (que previa a obrigatoriedade), mas apenas entre o Código Civil e o Pacto. 

Por ser este um instrumento de hierarquia normativa superior ao Código Civil, 

prevaleceria, declarando-se a inconstitucionalidade da pena prevista ao 

depositário infiel no Código Civil. O avanço obriga os juízes nacionais a 

considerarem o direito internacional, em especial de direitos humanos como 

norma superior, mas houve esforço por manter a Constituição. 

A incompatibilidade entre a Constituição Federal e o direito 

internacional, no plano doméstico, nunca gerou dúvidas marcantes. O Brasil, 

via de regra, privilegiou a norma constitucional sobre o direito internacional. 

No entanto, do ponto de vista externo, o Estado passa a estar em 

descumprimento com o direito internacional e pode ser responsabilizado, 

independentemente do grau normativo da norma interna que gera a violação ao 

compromisso internacional. Como vimos, os juízes internacionais têm reagido a 

esta postura, seja criticando abertamente as posições nacionais, a exemplo da 

própria CIDH no Contencioso do Araguaia359, seja pela procura por novas 

soluções que induzam o Estado à conformidade, como previsto pela 

Organização Mundial do Comércio, a partir de suas autorizações de retaliação 

econômica, que geram conflitos políticos no âmbito interno dos próprios 

Estados, entre grupos econômicos que se tornam antagônicos em função das 

repercussões da decisão internacional. 
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No entanto, algumas decisões que tocam questões mais sensíveis são 

mais dificilmente internalizadas, a exemplo da condenação do Estado do Paraná 

ou da revisão da decisão do STF sobre a lei de anistia no Brasil. Aqui, como na 

decisão americana, há um diálogo de surdos: um tribunal internacional decide 

de forma contrária ao tribunal nacional, que ignora o que foi decidido 

externamente. 

No Contencioso Escher, que envolvia o Brasil, discutia-se a existência 

de violação dos direitos humanos de líderes do Movimento sem Terra, no 

Estado do Paraná, em função de escutas telefônicas autorizadas judicialmente. A 

CIDH analisou a existência de violação à luz das exigências previstas no próprio 

direito brasileiro para concessão de liminares. Considerou a partir de conceitos 

desenvolvidos pelo direito doméstico que a decisão judicial não estava bem 

fundamentada, que o prazo previsto para as escutas havia sido ultrapassado e 

que as autoridades paranaenses haviam quebrado o necessário sigilo das 

gravações obtidas. A decisão da CIDH contráriou decisão anterior do Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, mas utilizou categorias e definições jurídicas 

desenvolvidas tanto pelo direito brasileiro quanto pelo direito internacional e 

com base, sobretudo, no direito nacional. Julgou que havia violação de direitos 

e garantias fundamentais das vítimas. Nesse caso, o Estado brasileiro foi 

condenado a pagar uma indenização às vítimas, bem como a oferecer um curso 

de formação para os juízes sobre o tema. O diálogo aqui chegou a uma 

conclusão contrária e as vítimas foram finalmente indenizadas pelo Estado 

brasileiro, ainda que o curso de formação de juízes nunca tenha sido realizado. 

De certa forma, como afirma Petersmann, a universalização dos direitos 

humanos, com a ampliação do pensamento democrático e judicial sobre 

padrões mínimos protetivos, acarreta a aceleração das mudanças dos processos 

de reconhecimento de sistemas jurídicos, que deixam de ser centrados no poder 

dos Estados, para um reconhecimento mútuo a partir de padrões comuns de 
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proteção aos direitos humanos. Houve um processo de universalização de 

padrões mínimos entre os juízes nacionais, estimulando uma orientação 

humanista no diálogo entre as cortes. O julgamento, de forma teleológica, dos 

objetivos da União Europeia permite avanços que não seriam normalmente 

alcançados pelos tribunais nacionais. Portanto, o diálogo viria tanto da 

existência de múltiplos níveis institucionais, como de novos procedimentos 

internacionais e supranacionais para dar efetividade à proteção dos direitos 

humanos, o que alguns autores preferem denominar de constitucionalização dos 

direitos humanos360.  

 

Por fim, no caso do diálogo entre os tribunais africanos e o Tribunal 

Penal Internacional, nota-se que os tribunais nacionais procuram demonstrar 

sua capacidade de julgar crimes contra a humanidade em seu território e, assim, 

evitar a competência do tribunal internacional. Neste sentido, alguns autores 

identificam que os tribunais nacionais procuram aplicar tipos penais e formas de 

processo similares ao adotado pelo TPI, ainda que tenham tradições jurídicas 

próprias, diferentes do plano internacional. Há uma harmonização indireta das 

normas nacionais em relação a um novo padrão internacional, mantendo-se 

alguma margem nacional de apreciação361. 
* 

Nesse contexto, concordamos com Wieler ou Slaughter que se trata de 

um processo em curso e que depende de um reconhecimento mútuo para 

avançar. Os tribunais nacionais precisam mais do que ser ordenados a cumprir 

uma decisão internacional vista como superior a suas próprias decisões; devem 

sentir-se parte de um processo de construção conjunta de valores comuns. A 
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ideia de supremacia do direito internacional sobre o nacional, ou melhor, das 

instituições internacionais sobre as nacionais ignora as fortes raízes culturais dos 

tribunais nacionais e sua capacidade de resistência política e jurídica em relação 

a avanços indesejados de órgãos judiciários estranhos às estruturas tradicionais. 

A decisão da Corte Europeia no caso Van Gend & Loos, repetida direta ou 

indiretamente em dezenas de outras decisões, reflete essa ideia. O conjunto de 

tribunais de direitos humanos, nacionais, regionais ou internacionais tem o 

mesmo objetivo primário de garantir os direitos fundamentais362. 

Com certeza, o tema varia conforme as características dos Estados. No 

Brasil, China, Índia, Rússia e Estados Unidos, classificados como “baleias” pela 

teoria política internacional (grande população, território, vol363tados para si 

próprios, onde as migrações são mais internas que externas e a economia tem 

menor índice de internacionalização), é normal que o Judiciário esteja menos 

exposto e seja mais reticente ao fenômeno internacional. É comum um 

operador do direito brasileiro sequer conhecer uma decisão estrangeira ao longo 

de toda sua carreira, nem mesmo de países próximos como a Argentina, o 

Uruguai ou de países europeus culturalmente próximos, como Portugal, França 

ou Alemanha.     
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3.3 Diálogo entre tribunais internacionais  

O mesmo fenômeno é mais comum entre tribunais internacionais. 

Ainda que o Judiciário internacional permaneça um arquipélago de ilhas 

isoladas de decisão, sem uma estrutura de coordenação ou hierarquia entre os 

tribunais, nota-se um movimento frequente de diálogo entre as cortes, mesmo 

que entre ramos distintos do direito. Por vezes, o diálogo é assimétrico, gerando 

a ideia de uma eventual hierarquia, de fato, dos tribunais internacionais. 

a) Ampliação do diálogo entre tribunais internacionais 

O processo de internacionalização do direito é construído por meio do 

constante diálogo entre tribunais internacionais. O uso da jurisprudência de um 

tribunal internacional por outro é um indício deste diálogo. O fenômeno pode 

ocorrer de forma expresa ou tácita, entre órgãos de um mesmo subsistema 

jurídicos ou entre órgãos de subsistemas diferentes. Em direitos humanos, como 

veremos, a construção de uma jurisprudência internacional é bastante comum. 

Em direito do comércio internacional, também. O dialogo intersistêmico, 

embora menos visível, também começa a ser construído. 

A multiplicação de tribunais internacionais deu origem a um complexo 

cenário de jovens cortes e órgãos de solução de conflitos, com diferentes graus 

de atuação, níveis de competência e de legitimidade. O tribunal mais tradicional 

— a Corte Internacional de Justiça — praticamente não cita outros tribunais, 

mas é citada em diferentes casos. A Comissão Europeia de Direitos Humanos, a 

Corte Europeia de Direitos Humanos e o Tribunal Penal para a Ex-Iugoslávia 

são exemplos de atores que buscam a jurisprudência da CIJ para legitimar seus 

argumentos364. Os tribunais regionais também utilizam as decisões da CIJ, 
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como fonte de legitimação e consulta, mas a relação entre os diferentes tribunais 

e a CIJ parece identificar-se mais com um monólogo do que um diálogo entre 

cortes365.  

Há diferentes estudos que procuram criar tipologias das formas de 

diálogo ou encontrar números que provem um aumento da comunicação entre 

os tribunais. Um obstáculo é o fato dos tribunais serem novos; assim, não há 

uma base anterior de análise comparativa, de modo que não existe um histórico 

de citações. Os tribunais mais citados são a Corte Internacional de Justiça, o 

Tribunal de Justiça da União Europeia, a Corte Europeia de Direitos 

Humanos, mas que praticamente não citam outros tribunais. Até 2002, por 

exemplo, a CIJ havia citado outros tribunais apenas três vezes, sendo duas vezes 

a Corte Centro-Americana de Justiça e uma vez o Tribunal Arbitral Anglo-

Francês de 1977. Uma análise realizada por um pesquisador da NYU demonstra 

que, no sentido contrário, a CIJ fora citada 111 vezes pelos demais tribunais 

internacionais no mesmo período, o que revelaria um descompromisso da Corte 

com a citação de outros tribunais em seus julgados e pareceres consultivos, ao 

mesmo tempo em que é utilizada como argumento de autoridade pelas cortes 

mais jovens. No entanto, não seria uma exclusividade da CIJ. O Tribunal de 

Justiça da União Europeia, em 8.600 julgados analisados, citou outros tribunais 

apenas treze vezes, sendo oito vezes a CEDH e cinco a CIJ, ou seja, nem mesmo 

os tribunais mais próximos e tradicionais são usualmente citados366. A CEDH 

citou outros tribunais apenas oito vezes, sendo três vezes a TJUE, três, a CIJ, 

uma vez o TPI-Ex e outra a CIDH. No entanto, fora citada 61 vezes por outros 

tribunais, principalmente pela CIDH e pelos tribunais penais internacionais. A 
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OMC, por exemplo, fez diversas citações; entretanto, em mais de 200 relatórios 

analisados, todas as referências remetiam à jurisprudência da CIJ, 

provavelmente uma forma de legitimar suas interpretações do direito nos 

primeiros anos de existência, enquanto procurava consolidar-se como fórum de 

solução de conflitos. O mesmo cenário se revela na análise de mais de 800 

julgados do Tribunal Anglo-Iraniano, que cita apenas duas fontes externas: CIJ, 

26 vezes; e TJUE, três367.  

No entanto, outros fatores contribuem para a falta de citação expressa: 

a garantia da independência em casos futuros, a não-vinculação a tribunais mais 

novos ou com menor legitimidade; a manutenção da sua própria existência, a 

partir da demonstração de uma identidade própria em relação aos demais. Entre 

os exemplos de citações tácitas a fontes externas, há a Corte Internacional de 

Justiça, que utilizou soluções da CIDH no caso Lagrand, sobre o direito de 

assistência consular368; ou a CIDH que utilizou sem citar a lógica da Decisão 

Rubio c. Colômbia da CDH, no caso Velásquez Rodriguez369. 

A posição da CIJ apenas começa a mudar em relação a direitos 

humanos em um caso mais recente, na decisão sobre Ahmadou Sadio Diallo, 

que opôs Guiné e a República Democrática do Congo, de 30.11.2010. Neste 

contencioso, a Corte foi explicitamente provocada para se manifestar sobre a sua 
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relação com outros órgãos de controle de direitos humanos, como a Comissão 

de Direitos Humanos das Nações Unidas. A CIJ afirmou que não era obrigada 

a citar outros órgãos de controle. No entanto, os Estados têm a necessidade de 

conhecer qual o direito aplicável, por uma questão de clareza e seguranca 

jurídica e por isso seria importante conhecer as interpretações que outros órgãos 

concedem aos mesmos instrumentos370.  

A maior parte dessas citações ocorre para reafirmar elementos 

tradicionais sobre institutos jurídicos de direito internacional público, mas 

nota-se uma concentração quando se trata de identificar a existência de um 

costume ou um princípio geral do direito. Convém lembrar que essas fontes de 

direito internacional necessitam ser confirmadas por diferentes tribunais para 

que sejam reconhecidas. Em outras palavras, os tribunais precisavam citar outras 

fontes legítimas para fundamentar sua decisão. Forma-se então um ciclo 

virtuoso, onde os tribunais citam outros tribunais para confirmar um costume 

ou princípio geral do direito. A partir da sua citação cruzada, reforça-se a fonte 

de direito internacional, o que a torna mais propícia a ser utilizada novamente 

por outros tribunais.  
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Em alguns casos específicos, referem-se a outros tribunais para verificar 

interpretações em torno de ideias jurídicas novas, como um verdadeiro processo 

de fertilização cruzada, como se vê sobre o status jurídico dos transexuais ou o 

casamento homossexual; o valor normativo de tratados de direitos humanos; a 

existência do jus cogens; a interpretação do estupro como tortura para validar a 

competência de tribunais penais internacionais; a consideração do tempo de 

espera pela pena de morte como tratamento desumano e degradante371. 

Existem diferentes fatores que fomentam o diálogo entre os tribunais 

internacionais ou sua inspiração em tribunais mais importantes: o controle que 

os Estados-membros criadores do tribunal têm sobre o mesmo; a origem 

comum dos juízes; sua formação; os tratados e demais normas admitidas como 

fontes primárias de direito; fatores relacionados com uma autocensura dos 

juízes, como a busca por novos casos ou audiência; a demonstração de 

autonomia e neutralidade em relação a interesses políticos; a ideia de 

incrementação de uma jurisprudência internacional; a tentativa de construção 

de decisões com argumentos jurídicos lógicos e densos (qualidade do raciocínio 

jurídico), entre outros372. 

Entre estes, destaca-se a noemação dos mesmos indivíduos como juízes 

ou responsáveis por diferentes órgãos de controle. Na área comercial, por 

exemplo, verifica-se que em função do prestígio adquirido na OMC, os ex-

juizes do Órgão de Apelação ou membros do grupo especial sao comumente 

chamados para arbitragens internacionais no ICSID ou em instrumentos 

privados373. O mesmo processo pode ser visto em diferentes cortes 
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internacionais, seja pela repetição dos árbitros ou juízes, seja até pela existência 

de órgãos comuns, que servem de comunicação formal entre as mesmas. Assim, 

o presidente do TPI-Ex Iugoslávia, Fausto Pocar, foi membro e presidente da 

Comissão de Direitos Humanos, da ONU, por mais de 16 anos374; o juiz 

Mohamed Shahabuddeen, na CIJ entre 1988 e 1997 foi também juiz do TPI-

Ex. Três juízes da CEDH foram membros da Comissão de Veneza do Conselho 

da Europa. Dois ex-Presidentes da CIDH, Buergental e Cançado Trindade, 

foram nomeados juízes da CIJ375. Um membro da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, Mose, tornou-se juiz do TPI-Ex376. Um juiz do TPI-

Ruanda, Bossa, oi juiz na Corte de Justiça da África do Leste377, entre vários 

outros exemplos378. Em alguns casos, há a previsão expressa que os membros de 

um tribunal tenham p referêncialmente sido parte em outros órgãos de controle 

internacional, como se vê no art. 17 (2) da Convenção contra a Tortura, que 

estipula a preferência por pessoas que também sejam membros da Comissão de 

Direitos Humanos da ONU, embora sejam órgãos indepedentes. O TPI-Ex 

Iugoslávia e o TPI-Ruanda, tinham na origem o mesmo Procurador e a mesma 

Corte de Apelações. A Corte chegou a afirmar nesta estrutura uma função 

unificadora do direito379. Em 2003, houve uma separação dos dois órgãos, mas 

em diferentes casos continuou a reafirmar sua relação com o outro tribunal380. 
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De outro lado, os atores cívicos tornam-se importantes instrumentos de 

integração, pelo fato de atuarem perante várias instâncias e órgãos, 

especialmente em direitos humanos. A Liga de Direitos Humanos, a Anistia 

Internacional são exemplos comuns. Além disso, é usual que membros destas 

organizações tornem-se juízes de tribunais internacionais ou ocupam cargos 

relevantes em diferentes órgãos de controle. Há vários exemplos, como Sir Nigel 

Rodley, membro da Anistia Internacional, nomedo relator especial da Comissão 

das Nações Unidas contra Tortura, de 1993 a 2001; Theodor Meron, da Cruz 

Vermelha, nomeado presidente do TPI-Ex; Françoise Tulkens, presidente da 

Liga de Direitos Humanos, nomeada juiz da Corte Europeia de Direitos 

Humanos; Olivier de Schutter, secretário-geral Federação Internacional da Liga 

de Direitos Humanos, nomeado Relator Especial da Nações Unidas para 

Alimentação, em 2008381. 

No plano setorial, criam-se comunidades de juízes com lógicas próprias 

(comunidade no sentido de compartilhamento de uma prática e uma linguagem 

jurídica), formando comunidades transnacionais382. O fenômeno é 

particularmente importante na proteção internacional dos direitos humanos ou 

no direito internacional econômico. A Corte Europeia de Direitos Humanos 

influenciou de forma decisiva a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O 

movimento de influência se torna mútuo a partir dos anos noventa, com a 

inovação da Corte Interamericana sobre pontos relevantes como anistia, 
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comissões da verdade e hoje pode-se falar em maior autonomia ou até 

verdadeiro diálogo383. 

Um exemplo refere-se à punição de crimes contra a humanidade. 

Diversos tratados preveem a imprescritibilidade desses crimes, mas têm poucos 

signatários. A construção no plano prático ocorreu a partir das ações da CIDH, 

adaptadas pela CEDH, com apoio do diálogo entre órgãos não-estatais, como as 

decisões da Subcomissão e do Comitê de Direitos Humanos das Nações 

Unidas. A construção do direito de informação (comissões da verdade) e da 

impossibilidade de autoanistia, firmado com base no direito das vítimas a um 

processo equitativo, e de seu direito de memória, concebido numa perspectiva 

de preservação da cultura dos povos, reconhecido no contencioso Barrios Alto 

contra Peru384 e Gomes Lund, contra o Brasil385. A ideia-chave é o direito do 

povo e seus descendentes de formar sua própria identidade histórica, 

conhecendo sua matriz cultural, não para uma imputação de culpa coletiva, mas 

de uma consciência de responsabilidade, para a autocompreensão ético-política 

dos cidadãos386. 
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A relação não é tão evidente entre tribunais comerciais. O Órgão de 

Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio não costuma 

citar a jurisprudência dos seus congêneres regionais. Alguns autores consideram 

que há uma irradiação de direito da OMC, pelo aumento da legitimidade da 

OSC/OMC em função: a) da manutenção do uso de uma linguagem técnica, 

com pouco espaço para interpretações subjetivas dos próprios árbitros ou juízes; 

b) do respeito aos precedentes, gerando a estabilidade do sistema e ampliação de 

uma gramática jurídica comum, do prestígio adquirido pelos membros do 

OSC, que passam a ser convidados a participar como árbitros em diferentes 

tribunais ou órgãos de solução de controvérsias privados e assim "levam 

consigo" a lógica dos tribunais comerciais387; c) da OMC, agora no âmbito 

doméstico, induzir posturas de agentes públicos estatais, que moldam sua 

legislação e interpretação de forma a evitar conflitos com a lógica multilateral, 

contribuindo para induzir interpretações similares nos judiciários nacionais. 

Assim, em face das divergências entre os tribunais, haveria um 

movimento de busca de uma interpretação conforme, a partir do diálogo entre 

os juízes internacionais e nacionais, de forma que uns adotem interpretações de 

outros e passem a aplicar o direito de outros conjuntos normativos, o que 

alguns autores vão considerar um novo dédoublement fonctionnel. O juiz, em sua 

atividade jurisdicional, consolida o direito internacional de seu subsistema 

normativo, como também de outros subsistemas, dando origem a princípios 

gerais de direito internacional ou mesmo à consolidação de categorias jurídicas 
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comuns ou regras jurídicas em outros espaços normativos, territórios estatais, 

espaços internacionais ou mesmo transnacionais, como nos órgãos arbitrais 

internacionais. 

Nota-se um movimento interessante de uso das interpretações da Corte 

Internacional de Justiça nas decisões da OMC, da CIDH, da CEDH e de 

outros tribunais locais. No plano empírico, a legitimidade e o respeito de cada 

corte parecem exercer um papel fundamental na repercussão de suas decisões 

pelo judiciário internacional.  

O uso do efeito ricochete de decisões de outros tribunais internacionais 

é uma das técnicas que poderiam favorecer a integração. Os tribunais passam a 

considerar violações de outros conjuntos normativos como próprios de sua 

lógica, avocando competências e impondo seu direito. A CEDH, por exemplo, 

decidiu que o abandono da mulher durante o divórcio judicial equivaleria a 

privá-la de um processo equitativo, impondo-se a necessidade de um direito de 

assistência judiciária. O uso de sanções penais pode ser instrumento para a 

efetividade de questões humanitárias388. A própria lógica do direito de 

ingerência é a construção de uma ação militar para a promoção dos direitos 

humanos.  

Nesse contexto, destacam-se várias teorias que advogam a existência de 

uma comunidade mundial de juízes de países liberais. Slaughter, nos EUA, 

defende a ideia da existência de uma comunidade transnacional de juízes, que 

criariam um mercado de ideias, onde as melhores soluções para problemas 

jurídicos seriam “compradas” pelos Judiciários dos demais países e adotadas em 

casos concretos. O pressuposto para a circulação de ideias seria a possibilidade 

de conhecer e entender a realidade dos demais países, de ter uma visão 

democrática e liberal sobre a comunidade internacional. A autora critica a visão 
                                                 

#((!d(;7?O0!U72(Q!<K!Y2:9389%!8(!S'RH'RS[S'!.(2!d*EXU#DXU+$p%!X'%!."-#J4(8"-#*)%/*3%30"-#+,#

+(4*0%!C'!Y@!E(!2(:947L'''%!0I'!;74'%!I'!RJR'!



273 

realista, segundo a qual os Estados são os atores primários no campo 

internacional, guardam certa identidade funcional, são atores unitários, 

racionais e as preferências estatais são exógenas e fixas; por sua vez, a anarquia 

da estrutura dos sistemas internacionais cria uma lógica de incerteza e de 

desconfiança entre os atores.  

A ideia de Slaugther, mais prescritiva do que descritiva, parece ignorar a 

diversidade cultural e os diferentes elementos que influem na exportação de 

ideias. Vimos que países liberais se comunicam com países não-liberais, sem 

distinção. Os fatores que induzem a um diálogo são muito mais relacionados 

com outros elementos do que com a existência ou não de um liberalismo 

democrático ou a percepção do mundo como uma comunidade. Muitos países 

democráticos praticamente ignoram as decisões nacionais de outros países. As 

assimetrias e conflitos entre Judiciários levam de certa forma à prevalência de 

alguns Estados sobre outros, duplicando relações de dependência em diferentes 

áreas. De fato, a exportação de ideias dos Estados Unidos e União Europeia 

para os demais países é bem mais frequente do que no sentido inverso. A 

comunidade proposta, classificada por alguns autores como “liberal 

antipluralista”, defende a construção de soluções comuns, o que fere a ideia de 

especificidades culturais que devem ser respeitadas. O uso de soluções comuns 

não vai atender necessariamente às necessidades locais, mas poderia ser uma 

forma de adaptação às práticas adotadas por Estados mais fortes389.  

b) Assimetria e conflitos: do diálogo de surdos aos ruídos no 

diálogo 

O dialogo entre tribunais internacionais pode ocorrer com ou sem 

referências explícitas aos demais órgãos. A falta de referências explícitas pode ser 
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explicada por diferentes motivos, o que varia conforme o caso e tem difícil 

demonstração empírica. Entre os motivos para falta de referência explícita a 

jurisprudência de outros tribunais, pode-se citar: garantir a autonomia em casos 

futuros, evitando assim que as partes o obriguem a seguir novamente outras 

visões jurisprudenciais; evitar a concorrência de competências e reafirmar a sua 

necessidade e autoridade; evitar a relação da atividade do tribunal com outros 

órgãos mais novos ou com suposta menor legitimidade do que a sua própria. 

No entanto, há situações de conflito explícito entre as decisões de 

diferentes cortes. O problema ocorre quando a conciliação se torna impossível, 

quando há uma divergência explícita entre as decisões de diferentes tribunais ou 

órgãos de controle. Tomemos por exemplo o direito aplicável pelo OSC/OMC 

e pelo ITLOS. Nos tratados constitutivos da OMC e na Convenção de 

Montego Bay, respectivamente, há a determinação expressa de que o direito a 

ser aplicado deve ser o do próprio conjunto normativo e apenas 

subsidiariamente o das demais fontes do direito internacional390. Cria-se, na 

prática, um obstáculo jurídico que impõe uma hierarquia entre o próprio 

conjunto normativo e o restante do direito internacional, válida apenas dentro 

do próprio tribunal. Enquanto o direito do outro subsistema funcionar como 

complementaridade, os dois são utilizados em conjunto. A partir do momento 

em que houver uma divergência, um se sobrepõe ao outro. As referências aos 

tribunais assim podem ser apenas para marcar uma contradição, uma 

interpretação distinta o que, na prática, significa um dialogo para reforçar a 

diferença e não para construir uma unidade. 
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O diálogo e o conflito entre jurisdições trazem implicações para a teoria 

jurídica como um todo. As assimetrias de importância entre os tribunais têm 

por consequência uma assimetria concreta de importância entre os conjuntos 

normativos, sobretudo quando há conflitos de normas e de lógicas entre os 

subsistemas. No plano empírico, o OSC/OMC parece exercer uma força 

gravitacional sobre os demais países, competindo com a CIJ em importância e, 

sobretudo, com os tribunais regionais comerciais em conteúdo. A competição 

com a CIJ se dá pela presunção de legitimidade crescente do OSC/OMC, pela 

efetividade de suas decisões e pelo próprio número de casos julgados, superior a 

qualquer tribunal internacional, à exceção dos tribunais europeus. De qualquer 

modo, ao assumir a hipótese de um cenário complexo, com diferentes 

modalidades de interações entre os tribunais internacionais, não se deve falar em 

necessária competição, mas na criação de múltiplos níveis de fontes normativas, 

com a expansão de oportunidades para os diferentes atores de acessar e fazer 

valer o direito internacional.  

Trataremos desse problema na segunda parte deste trabalho, mas é 

importante adiantar neste ponto que se nota um diálogo entre os juízes 

internacionais para não exacerbar antagonismos ou movimentos como forum 

shopping391. Em face de conflitos concretos de jurisdição, os tribunais procuram 

declarar-se incompetentes ou simplesmente, como é mais frequente, julgar da 

mesma forma como o outro tribunal internacional que aprecia o conflito. 
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4 A EMERGÊNCIA DE UMA ESFERA PÚBLICA GLOBAL  

Há um processo de integração de redes de atores domésticos e 

internacionais, responsáveis pela formulação, implementação e controle de 

políticas públicas ou privadas, que aproxima métodos de solução de problemas 

entre os diferentes países do globo. O fenômeno ocorre em praticamente todas 

as áreas de atuação do Estado e de empresas, como nos métodos de gestão 

administrativa, diminuição da pobreza, combate à violência, defesa sanitária, 

proteção ambiental, defesa da concorrência, entre tantos outros. Este ambiente 

comunicativo global compõe uma esfera pública global.  

Gera-se um conjunto de normas comuns a vários Estados, elaboradas 

por instrumentos diferentes daqueles previstos tradicionalmente, por tratados 

ou outras fontes de direito internacional. Tais normas possuem mecanismos 

próprios de efetividade e sanção por seu descumprimento e são elaboradas, 

implementadas e controladas por atores infraestatais e privados. 

O conceito foi inicialmente construído dentro de uma lógica liberal, 

sobretudo por Slaugther, mas que adaptamos, em virtude de algumas críticas a 

determinados aspectos nucleares do conceito original, como sua prescritividade 

e o limite a países liberais. Identifica-se um processo contínuo de criação de 

mecanismos progressivos para garantir a solução de disputas por meios 

pacíficos; os poderes estatais se fortalecem continuamente: a separação de 

poderes, as garantias civis, políticas, a igualdade jurídica perante os tribunais; o 

Estado de Direito; a propriedade e a atuação econômica privada distinta da 

atividade estatal; uma rede densa de relações transnacionais entre indivíduos e 

grupos; elos informais entre as elites dos diferentes países (burocráticas, 

econômicas, científicas, entre outros) e relativa paridade de segurança entre 
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temas econômicos e ambientais, com uma contínua diminuição da diferença 

entre o estrangeiro e o nacional392. 

A esfera pública global tem por característica ser um lócus transnacional 

de troca de informações entre atores que atuam com problemas similares ao 

redor do globo. É possibilitada por novos instrumentos tecnológicos que 

facilitam a comunicação, como o correio eletrônico, a internet, o barateamento 

dos custos de transporte que proporcionam a realização de encontros presenciais 

e virtuais. Tem por consequência a criação de consensos, a rápida disseminação 

das melhores práticas, a atualização e profissionalização dos quadros da 

administração pública e privada. Contribui para uma melhor capacidade e 

disponibilidade para o diálogo com parceiros de outros Estados e de 

organizações internacionais e empresariais. Ocorre a expansão do inglês como 

principal idioma de comunicação global, a disseminação da tradução de 

publicações, às vezes pelos próprios Estados que os produziram ou por 

ferramentas eletrônicas facilitam a criação desse espaço comunicativo393. 

a) Diálogo espontâneo entre gestores públicos 

A construção normativa é bastante influenciada por um diálogo entre 

administradores públicos ou entre legisladores. É prática recorrente na 

administração pública e no legislativo observar iniciativas e resultados adotados 

em outros países e adaptá-los à realidade nacional. Trata-se de uma prática de 

direito comparado cada vez mais intensa, em função dos fatores de 

internacionalização do direito. “Assim, o direito estuda a lei existente. O direito 

comparado, o direito que deveria existir. Procura estabelecer, não de forma 
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exata, o que seria adaptável ao direito nacional, mas uma forma genérica que 

pode servir de conceito comum para as reformas legislativas a serem operadas 

em diferentes países”394. Trata-se de uma crítica comparativa, que vai além da 

simples interpretação de ordens normativas estrangeiras, mas deve buscar 

compreender as realidades nacionais e os objetivos inspiradores que levaram à 

produção normativa em outros Estados395. 

Constrói-se assim o que alguns autores denominam “direito 

administrativo global”396, um conjunto de regras com soluções comuns adotadas 

por diferentes Estados ou mesmo por atores privados, mas independentes da 

existência de tratados ou outros instrumentos jurídicos formais de cooperação. 

As soluções são utilizadas, porque os decisores públicos envolvidos acreditam 

que são mais adequadas para tratar problemas similares, ainda que com 

realidades nacionais muito díspares. 

A operacionalização da esfera pública mundial ocorre tanto a partir do 

contato direto entre os agentes, como na criação de fóruns permanentes de 

diálogo, organizados pelos próprios atores ou por organizações internacionais. 

O contato direto torna-se possível por redes privadas de atores (networks), 

construídas por elos de relacionamento pessoal ou profissional. Tais redes 

privadas muitas vezes são fechadas entre alguns autores, com critérios próprios 

de legitimação. A reconhecida capacidade técnica de alguns membros, sua 

origem ou proximidade dos problemas trabalhados com aqueles enfrentados nos 

demais Estados limitam o acesso a esses processos interativos. De qualquer 
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modo, redes muito fechadas tendem a perder legitimidade e se tornar obsoletas, 

por excluírem potenciais contribuidores para o próprio avanço das ideias397.  

A base do direito administrativo global é o reconhecimento mútuo dos 

atores envolvidos, porque cria a confiança necessária para partilhar informações 

e importar legitimamente soluções. Criam-se condições para que as partes 

pressuponham que, se determinado produto ou serviço pode circular legalmente 

em um Estado, também poderia circular legalmente em qualquer outro Estado 

que reconheça aqueles mesmos padrões de qualidade ou certificação, sem um 

novo exame, licença ou autorização398. O elemento essencial da diferença entre a 

extraterritorialidade de normas e a construção de um direito administrativo 

global é justamente o reconhecimento dos atores envolvidos na qualidade dos 

processos de análise nos demais Estados399. Fala-se em exportações de soluções 

jurisdicionais. Por vezes, diferentes modelos inspiram diversas regiões do 

planeta, com acúmulo de lógicas distintas, a exemplo da legislação antitruste 

dos Estados Unidos e da União Europeia. O modelo europeu influenciou as 

normas do Leste europeu, enquanto os Estados Unidos tiveram maior 

influência sobre os países da América Central. Um terceiro grupo de Estados, 

como Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e Venezuela adotaram modelos 

mistos, com características próprias400. 
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b) Diálogo induzido por organizações internacionais 

Há ainda a atuação dos Estados por meio da cooperação técnica 

internacional, que tem como foco criar sinergias e ajudar outros Estados a se 

desenvolverem com base nas soluções aplicadas nos Estados de origem. Há uma 

preponderância da exportação de ideias dos países mais desenvolvidos para os 

países em desenvolvimento do que o contrário. Países desenvolvidos são em 

geral menos permeáveis às soluções criadas em países mais pobres, ainda que se 

consiga em alguns casos pontuais identificar influências diretas. Paralelamente, 

com o processo de integração global, há a cooperação Sul-Sul, que muitas vezes 

reproduz o sistema de dominação Norte-Sul, em função das próprias assimetrias 

entre os parceiros envolvidos (Brasil, China e África do Sul com países africanos 

ou latino-americanos, por exemplo). 

Certas Organizações Internacionais, como a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), se especializaram em 

criar fóruns de transferência de melhores práticas, inclusive premiando Estados 

que melhor adotam as práticas disseminadas. A Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO) tem vários guias de boas condutas, a 

exemplo de armazenamento, embalagem e rotulagem de pesticidas. O Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) é responsável por 

modelos de normas sobre biossegurança adotadas em todo o mundo. Tais 

modelos foram replicados mundialmente, tanto no âmbito público, como 

privado. A Commonwealth é outro exemplo bem sucedido, em função dos 

inúmeros encontros que realiza com Ministros de Estado, Secretários ou 

técnicos reunidos por área de atuação, com o objetivo de trocar experiências e 

mostrar resultados de novos métodos utilizados na gestão de problemas. Muitas 

organizações internacionais, esvaziadas com a reestruturação da ordem 

internacional, após os anos noventa, conseguiram reinventar-se, a partir de sua 

transformação em fóruns para troca de experiências, a exemplo da Organização 
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Mundial da Propriedade Intelectual, que perdera boa parte da importância após 

a criação da Organização Mundial do Comércio, em 1995401. 

Nesses fóruns, torna-se possível apresentar, discutir e transferir soluções 

comuns. Sobretudo, dá-se a oportunidade para que os responsáveis de cada 

tema nos diferentes Estados se conheçam e possam criar redes de contato, que se 

manterão no futuro. A aproximação entre gestores de diferentes países 

possibilita a criação de outros eventos paralelos para discussão de problemas 

comuns. Na América Latina, por exemplo, o Congresso Latino-Americano de 

Administração (CLAD) é um evento que conta com a participação de milhares 

de gestores de diferentes países americanos e serve como um bom lócus para 

discussão e disseminação de melhores práticas. O prêmio Objetivos do Milênio, 

promovido pela ONU, outro exemplo. Outras centenas de eventos poderiam 

ser citadas. Em outras palavras, cada uma das formas de construção de redes de 

atores possibilita e estimula a formação das demais. 
* 

Assim, via de regra, os gestores públicos e privados discutem problemas 

e se convencem da adequação de determinadas soluções propostas em outros 

Estados ou por Organizações Internacionais para problemas em seu território. 

Em seguida, verifica como implementar a solução, tendo em vista suas 

peculiaridades políticas, econômicas, jurídicas e culturais. A dificuldade dos 

gestores está em traduzir as soluções para sua realidade e viabilizá-las em seu 

ambiente doméstico402. Logicamente, a tradução nunca é idêntica, e não 

deveria, "sendo um compromisso sempre possível, mas sempre imperfeito entre 

dois idiomas"403. A margem nacional deve guardar correspondência nos 
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objetivos e nos elementos mais importantes considerados pelos demais atores, 

mas ao mesmo tempo enfrentar o desafio do atendimento das realidades locais.  

No Estado brasileiro, exemplos de cooperação entre gestores públicos 

permeiam todos os Ministérios, em diferentes escalas. Podem ser citados os 

sistemas de informação corporativos, estruturantes de todas as políticas públicas 

do governo brasileiro, sobretudo após 2008. São configurados de forma a 

dialogar com base em controles de interoperabilidade ou auditagem com 

sistemas certificados nos Estados Unidos e na União Europeia. A forma de 

compreender pessoal, logística, pagamentos, eficiência, monitoramento segue 

padrões internacionais. Outro exemplo são os métodos de análise de 

desempenho educacional da primeira infância (zero a seis anos) até o nível 

médio (ENEM), que seguem padrões internacionais, de forma a permitir a 

comparação. De forma geral, os gestores públicos federais são formados para 

pensar a comparação e a interação de suas políticas com base em lógicas 

desenvolvidas em outros Estados. Um sinal de sucesso de suas políticas é sua 

exportação para outros países ou maior êxito na solução de um problema 

concreto baseado em comparações válidas com políticas estrangeiras similares.  

Os atores privados aprendem novas formas de solução de problemas, 

utilizadas em outros Estados, adaptando-as a suas realidades, reinventando 

processos. Trata-se de uma modalidade de margem nacional de apreciação, 

necessária para o sucesso das ideias da rede. O resultado é a formação de grupos 

altamente técnicos, especializados, muitas vezes formalmente organizados, mas 

pouco identificáveis404.  
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c) Diálogo necessário entre atores econômicos e científicos 

No direito internacional como um todo, há um processo intenso de 

construção de regimes jurídicos paralelos àqueles tradicionais, regulados pelo 

Estado; tais regimes envolvem atores privados, os mais variados.405 Assim, as 

normas que regulam a vida de diferentes atores deixam de ser essencialmente 

públicas, produzidas pelos Estados, e passam a ser também privadas, criadas 

pelas próprias empresas, que estabelecem padrões internacionais a serem 

cumpridos. Um exemplo seriam os processos de normalização, com regras sobre 

padrões de produção, como aquelas da International Standard Organisation 

(ISO), aceitas por Organizações Internacionais típicas de direito público, como 

a Organização Mundial do Comércio, mas há também vários outros, de 

natureza semiprivada ou totalmente privada, como o direito desportivo, o 

direito cibernético, redes de contratos privados, com maior ou menor grau de 

autonomia e de independência em relação aos direitos nacionais406.  

A legitimidade e a efetividade dos sistemas normativos privados podem 

depender ou não dos Estados e das Organizações Internacionais. As normas 

ISO são um exemplo de sistema privado, já com certa legitimidade e que passou 

a ser potencializado pelas regras da Organização Mundial do Comércio e regras 

internas de alguns Estados. Trata-se de padrões internacionais normalizados em 

conjunto por associações privadas de mais de 160 países, que geram certificações 

de qualidade. As empresas e produtos que atingem determinados níveis de 

qualidade previstos e passam por um processo de auditagem podem ostentar os 
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selos reconhecidos em todo o mundo. Os elementos analisados podem versar 

sobre as características finais dos produtos ou sobre processos de produção, 

verificando inclusive o cumprimento de padrões ambientais ou de direitos 

humanos, que não são necessariamente os mesmos adotados nacionalmente. 

Assim, se uma empresa tem o selo ISO 14000, significa que esse 

sistema privado teria instrumentos próprios para garantir que houve o 

cumprimento de determinados padrões de qualidade ambientais e de gestão, na 

produção do produto e em suas características finais. Tendo o selo ISO 19000, 

levam-se em consideração questões de segurança do trabalho e assim 

sucessivamente. Há, portanto, diferentes elementos de uma norma jurídica, 

com uma aparente obrigatoriedade da mesma. As empresas interessadas podem 

submeter-se aos requisitos estabelecidos pelo regime privado internacional, que 

independem dos requisitos públicos e assim conseguir a certificação. Há um 

sistema de elaboração, controle e punição dos infratores, próprio do regime 

privado, independentemente daquele previsto pelos Estados. A obrigatoriedade 

da norma dependerá de quão essencial é a certificação obtida para o sucesso 

econômico do empreendimento. Será o próprio mercado que valorará a 

importância de determinado processo de normalização, em uma comunidade de 

consumidores que, sobretudo nesses casos, independe das fronteiras estatais. 

No caso da Organização Mundial do Comércio, os Estados 

reconhecem os padrões estabelecidos pelos organismos privados internacionais 

para aceitá-los como subsídios à fixação de barreiras lícitas ao comércio 

internacional. Caso um determinado procedimento técnico seja considerado 

consensual no plano privado, poderá ser exigido por um Estado, sem que isso 

afete as regras do livre comércio fixadas pela OMC. Apenas quando o Estado 

determinar exigências técnicas além dos limites estabelecidos pelas regras 

privadas, que será submetido à demonstração de que sua medida é tolerada pelas 

exceções permitidas ao livre comércio, como, por exemplo, aquelas previstas no 
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art. XX do GATT407. Em outras palavras, o direito internacional potencializa os 

efeitos de uma norma privada, quando a aceita como uma justificativa 

previamente legítima para uma possível barreira comercial entre os Estados. 

Outro cenário refere-se às normas privadas impostas por um ou mais 

atores econômicos mais fortes, como redes varejistas ou grandes empresas em 

mercados oligopsônicos ou monopsônicos ou em regiões de monopólio ou 

oligopólio, por exemplo. A determinação de padrões mínimos de qualidade por 

esses atores pode ser decisiva na mudança de posturas dos diferentes atores 

econômicos relacionados. Diversas empresas transnacionais, ao usarem 

processos de certificação internacional, impõem obediência a regras de proteção 

de direitos humanos a toda a cadeia produtiva, gerando efeitos que muitas vezes 

os Estados dessas empresas não teriam condições de produzir. 
* 

Assim, podem ser identificadas diferentes formas de construção de uma 

esfera pública global fundada no reconhecimento mútuo408:  

Administração internacional, com o reconhecimento da competência 

dos órgãos de avaliação dos demais países, muitas vezes realizado de forma 

automática, não exigindo novas avaliações de conformidade. É o caso de 

sistemas regionais de integração, como o MERCOSUL, a União Europeia e o 

NAFTA, em muitos temas. Assim, caso uma autoridade nacional dos Estados- 

partes ou membros certifiquem a qualidade de um produto ou serviço, a decisão 

é automaticamente válida em todo o território do sistema regional. É evidente 

que há variações dos níveis de reconhecimento mútuo entre esses exemplos. 

Enquanto padrões técnicos de produtos estão bastante uniformizados, o 

reconhecimento automático de diplomas de graduação, mestrado e doutorado 
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existe na União Europeia, mas não no MERCOSUL409. O mesmo tem sido 

estimulado pela Organização Mundial do Comércio, em especial no tocante a 

barreiras técnicas e sanitárias410. 

Administração por redes transnacionais, onde o reconhecimento não é 

automático, mas há um monitoramento conjunto e supervisão contínua ou 

periódica dos padrões adotados pelos demais países, acompanhado de um 

processo de negociação de outras medidas necessárias ou compensações por 

diferenças de níveis de exigências.  

Administração nacional distributiva, quando os Estados devem 

preocupar-se com os efeitos extraterritoriais de suas medidas, prevenindo não 

apenas danos ou efeitos negativos sobre seus territórios, mas também sobre os 

territórios dos Estados para os quais os produtos ou serviços serão exportados. 

As autoridades de ambos os territórios são estimuladas a cooperarem para 

encontrar padrões comuns para evitar efeitos negativos. 

Administração híbrida, intergovernamental e privada que possibilita aos 

Estados viabilizarem programas de adesão voluntária para suas empresas se 

adequarem, se quiserem, a padrões internacionais, sobretudo quando 

comercializam com outros Estados que usam tais padrões. A União Europeia e a 

Suíça, por exemplo, proíbem a realização de negócios pela internet, com 

Estados de fora do território europeu, que não respeitem os padrões europeus de 

proteção dos dados privados dos usuários. Para evitar perdas comerciais, os 

Estados Unidos criaram um programa de adesão voluntária a suas empresas 

(Programa Porto Seguro), de autocertificação que identifica as diferenças de 

padrões de proteção entre a Europa e os Estados Unidos e evita que as empresas 

                                                 
$*)!.(2!(M!(?I(;79:!924?'!SHJ'J!(!SH\!80!$294980!80!TU&$U'!

$!*!.(2!(M!(?I(;79:!924?'!Z!(![!80!wU$#'!



287 

americanas tenham problemas com as autoridades europeias, o que foi aceito 

pelas autoridades europeias411.  

Administração por meio de sistemas de certificação puramente privados 

em que as empresas criam regras próprias que passam a ser utilizadas e 

reconhecidas pelas autoridades dos demais Estados. 

 

A construção de mecanismos de autorreconhecimento depende da 

necessidade dos Estados sobre um determinado produto ou serviço. Quanto 

maior a necessidade, maior será a oferta ou a demanda em um determinado 

setor, maior flexibilidade ou endurecimento haverá nas negociações pelas 

indústrias, consumidores, agentes públicos em relação ao reconhecimento de 

padrões estrangeiros. A estratégia de abertura mútua de mercados, com o acordo 

sobre o reconhecimento em diferentes setores, é utilizada para proporcionar 

avanços mais rápidos, a exemplo de diferentes acordos transatlânticos entre 

Europa e Estados Unidos ou adoção de padrões de produção de etanol ou de 

qualidade de carne de aves produzidas no Brasil para o mercado norte-

americano. Além disso, é necessário que haja relações de confiança entre os 

atores, o que prescinde muitas vezes de níveis de desenvolvimento ou contatos 

culturais mais próximos. De fato, os atores e Estados envolvidos vivem um 

dilema do prisioneiro: confiar na certificação de qualidade concedida por um 

estrangeiro e criar instrumentos para facilitar o comércio ou impor seus próprios 

mecanismos de verificação, mas não participar de um processo de integração 

global. As diferenças dos instrumentos de avaliação de risco, a existência de 

normas e elementos culturais comparáveis, as evidências científicas exigidas para 

atestar a segurança ou o risco, os níveis de risco aceitáveis, os objetivos 

estabelecidos internamente para os instrumentos de avaliação estão entre os 
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principais obstáculos de reconhecimento mútuo. A desconfiança é comum em 

relação à qualidade de produtos ou serviços oriundos de países mais pobres, o 

que leva a uma assimetria em relação aos produtos desses países412. 

O processo de construção de padrões de solução de problemas locais 

por meio de multiprocessos não controlados pelo Estado, fora do poder central 

e dos mecanismos tradicionais de negociação interestatal levaria à construção de 

um direito por “vilas globais”, cada qual de uma área diferente, como a ciência, 

o turismo, a economia, o transporte, a comunicação etc., numa fragmentada 

variação de múltiplos processos não controlados pelo Estado. Os espaços 

comunicativos não estariam necessariamente relacionados ou em harmonia e, 

por vezes, servindo de veículos para legitimação e exacerbação da falta de 

coordenação das políticas nacionais, controladas pelos agentes transversais dos 

Estados413. 

Certos autores identificam nesse processo um fenômeno de 

desagregação do Estado e exploração de possibilidades resultantes de uma 

fragmentação da ordem global. Forma-se um dilema: a necessidade de exercer 

autoridade em nível global sem poder centralizado, mas com oficiais que se 

sentem responsáveis por determinados assuntos mais do que com grupos de 

pressão. O reconhecimento mútuo, neste caso, gera uma nova forma de relação 

democrática global, fora do tradicional sistema estatal centralizado414. A 

configuração das redes foge assim à tradicional lógica federativa kantiana, 

territorial, porque têm limites fronteiriços invisíveis, mercados invisíveis, 

comunidades profissionais invisíveis, redes invisíveis. As fontes desse direito não 
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serão os parlamentos nacionais ou um parlamento global, mas processos 

altamente especializados de autorreprodução técnica415.  

Quanto mais fortes as redes de natureza técnica, maior a tendência de 

controle por atores públicos, mas fora do controle central do Estado, e maior a 

tendência da adoção de regimes internacionais que reconheçam, legitimem e 

legalizem via tratados o uso das técnicas desenvolvidas. Mesmo sendo os Estados 

centrais os principais exportadores de ideias nessas redes, a falta de um controle 

centralizado leva à resistência de Estados mais fortes a se engajarem em regimes 

cogentes, mantendo a flexibilidade nacional, exercendo um poder de dominação 

por meio de superioridade técnica, em âmbito global. De qualquer modo, o 

processo contribui para uma convergência de políticas entre Estados, 

aproximando soluções comuns, o que também dificulta, mesmo aos Estados 

mais poderosos, mudanças em suas próprias políticas, travando seu 

reconhecimento pelo restante da comunidade internacional. Por isso, quanto 

mais efetiva for uma regulação privada, com reconhecimento mútuo, maior será 

a resistência dos Estados mais poderosos para aderirem ao mesmo416.  

Aqui, destaca-se também a posição de Slaughter e de outros autores que 

acreditam ser a expansão do liberalismo a condição para a construção de uma 

esfera pública global. O liberalismo, nesta visão, possibilitaria a construção de 

bases morais e éticas vinculantes, a preservação de garantias políticas e civis, o 

compromisso com o desenvolvimento econômico e sua capacidade de prevenir 

conflitos armados internos e evitar crises étnicas. Por buscar o desenvolvimento 

econômico e respeitar a propriedade privada, os Estados liberais estariam mais 

aptos a cumprir compromissos internacionais e aceitar os resultados 

desfavoráveis dos mecanismos de solução de conflitos. Neste caso, se justificaria 
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uma ação das organizações internacionais em prol da democratização dos países 

em todo o mundo417.  

Não consideramos um privilégio dos países liberais. Trata-se de um 

fenômeno transversal, que atinge estruturas independentemente do regime 

econômico ou político nacional. É certo que, se um Estado é fechado ao 

exterior, o fluxo de informações e possibilidades de interação será mais 

reduzido. No entanto, pode-se encontrar regimes autoritários, como a China ou 

países do Oriente Médio, onde o nível de interação com o exterior é muito mais 

amplo que em países democráticos. Mesmo Estados liberais, como os EUA, a 

União Europeia ou países emergentes democráticos descumprem tratados, 

avançam ou retardam regulações em função de fatores que variam desde seus 

interesses específicos até a falta de um dos atores internos capaz de participar ou 

de absorver conhecimentos de redes internacionais. A Suíça é um exemplo 

clássico de Estado liberal que hesita em participar de sistemas multilaterais de 

integração ou solução de conflitos, como a União Europeia ou a Organização 

Mundial do Comércio. A exportação de modelos comuns vai justamente contra 

a base kantiana da teoria liberal que pressupunha a admissão dos valores plurais 

e a diferença entre as nações418.  
* 

Os padrões mínimos de qualidade reconhecidos em outros Estados por 

meio de um sistema de reconhecimento mútuo de standards podem também ser 

impostos por tribunais nacionais ou internacionais, sobretudo a partir do 

avanço de regras comerciais internacionais comuns, que exigem soluções menos 

agressivas ao princípio do livre comércio. Assim, se um produto, em vez de ser 

banido, pode ser restrito com o uso de padrões de qualidade reconhecidos 
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internacionalmente (ISO, normas nacionais de outros Estados), com o mesmo 

nível de risco à sociedade, o Estado importador não pode alegar questões 

nacionais para evitar sua comercialização. No âmbito regional, no Contencioso 

Cassis de Dijon419, por exemplo, a Alemanha havia restringido a 

comercialização do produto francês em seu território. No entanto, o Tribunal 

de Justiça da União Europeia considerou que os alemães poderiam, em vez de 

banir o produto, adotar estratégias de informação ao consumidor e, desta forma 

permitir o atendimento a sua legislação interna, com menor restrição ao 

comércio, condenando a Alemanha a aceitar o produto. No contexto 

multilateral, no Contencioso Hormônios, a União Europeia foi condenada a 

aceitar a importação de carne bovina dos Estados Unidos porque, de acordo 

com os “padrões técnicos mais reconhecidos internacionalmente”, não havia 

provas dos efeitos nocivos dos hormônios BSB para a saúde humana, mesmo 

após o prazo concedido à União Europeia para produzir provas concretas em 

razão de suspeitas de potenciais danos dos hormônios utilizados nos EUA420. 

No Contencioso Sardinhas, a União Europeia foi obrigada a aceitar a 

informação no rótulo da embalagem de que o peixe exportado pelo Peru era 

sardinha, mesmo se a espécie não era exatamente aquela conhecida como tal 

pelos europeus, mas descrita assim pelo Codex Alimentarius421.  

No âmbito comercial, o reconhecimento mútuo pode significar a 

aceitação de regras ambientais e laborais dos países produtores e as regras de 

consumo dos países importadores dos produtos produzidos. No entanto, com a 
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integração, conforme assimetrias de mercado, é perfeitamente possível a 

imposição de regras comuns por parte de Estados mais fortes, sejam eles 

importadores ou consumidores.  

No entanto, em alguns casos, organizações internacionais podem 

exercer um papel moderador, evitando abusos com a adoção de padrões técnicos 

duvidosos ou impostos unilateralmente por países mais fortes. O Contencioso 

Estados Unidos – camarões, na Organização Mundial do Comércio, é um 

exemplo interessante. Os Estados Unidos, em nome da proteção de tartarugas 

ameaçadas de extinção, determinou que, em seu território, apenas poderiam ser 

comercializados camarões pescados com redes que previssem dispositivos de 

escape de tartarugas, que haviam provado ser efetivos para evitar a grande 

mortandade de tartarugas marinhas, impedindo que algumas espécies se 

extinguissem. No entanto, uma parte importante do camarão vendido nos 

Estados Unidos era importado do Sul e Sudeste Asiático. Na prática, a norma 

americana surtia efeito, sobretudo, em países como Tailândia, Malásia, Índia e 

Paquistão. Esses países ingressaram com um processo na OMC, em que se 

discutia se um Estado poderia unilateralmente impor medidas ambientais a 

outro Estado. A OMC concluiu que a adoção de normas nacionais com efeitos 

extraterritoriais era admitida, mas apenas após a negociação de tempo e 

condições de adaptação aos produtores nacionais. Interessante que utilizou 

como argumento a Agenda 21 para rebater o argumento americano da CITES, 

ou seja, utilizou normas ambientais – e não meramente comerciais – para 

discutir uma restrição ao comércio por outra norma ambiental. Ainda que os 

países exportadores de camarão tenham ganhado o primeiro processo, após 

alguns anos, em uma terceira decisão (Camarões III), o Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC concluiu que os países asiáticos tiveram tempo e 

oportunidade de se adequarem às normas ambientais e, finalmente, a norma 
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americana pôde ser aplicada, forçando a adoção de medidas administrativas na 

Ásia422. 
* 

Nem sempre a construção de padrões técnicos globais é positiva. 

Podem ser uniformizados procedimentos que se revelem negativos, no futuro. A 

uniformização de procedimentos mais flexíveis de segurança em aeroportos, por 

exemplo, possibilitou os atentados de 11 de setembro, nos Estados Unidos. 

Regras flexíveis para o sistema financeiro (BIS) e maior interligação global 

criaram um ambiente mais propício à propagação de efeitos da crise financeira 

global em 2008-2009, processo conhecido como suicídio coletivo por alguns 

autores423. 

Além disso, há autores424 que criticam a utilização dos sistemas de 

reconhecimento mútuo como um obstáculo ao comércio internacional, 

sobretudo de países em desenvolvimento. A fixação de níveis de exigência 

apenas existentes no comércio entre Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão 

seria um instrumento de legitimação da exclusão de países em desenvolvimento. 

Muitas vezes, estes países não participam dos regimes de reconhecimento mútuo 

pela dimensão menor de seus mercados e dos atores econômicos envolvidos, 

dada a impossibilidade de utilizar instrumentos técnicos mais sofisticados para 

avaliação e gestão de riscos. Mesmo se os mecanismos forem abertos à 

participação dos Estados mais pobres, dificilmente estes participarão ativamente 

da formulação dos requisitos de certificação. Portanto, os instrumentos de 
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reconhecimento mútuo podem facilmente reproduzir assimetrias já existentes e 

intensificá-las. 
* 

 De qualquer modo, há o fortalecimento de um novo tipo de direito 

internacional ou internacionalizado. A partir do momento em que os atores 

nacionais e transnacionais se vinculam a normas técnicas, ainda que privadas, 

mas efetivas, reconhecidas, passíveis de sanção, é difícil não reconhecer que tais 

normas não constituam um sistema normativo. O problema está no 

fundamento de legitimidade formal e material dessas normas que, conforme os 

autores, pode ser suficiente para desconsiderá-las como fontes jurídicas 

propriamente ditas. Este ponto será melhor analisado no capítulo 5 deste 

trabalho. 

 

5 O SURGIMENTO E A MULTIPLICAÇÃO DE REGIMES 

NORMATIVOS AUTÔNOMOS DE CARÁTER PRIVADO 

O direito se constrói também por meio de normas privadas, em regimes 

com maior ou menor grau de autonomia em relação aos Estados e ao direito 

internacional. A autonomia deriva da capacidade de implementação das 

decisões tomadas no âmbito privado. O fenômeno pode ser encontrado tanto 

em redes transnacionais, que ultrapassam as fronteiras estatais, como no interior 

dos próprios Estados. A relação entre esses regimes normativos autônomos e o 

direito produzido pelo Estado pode ser de indiferença, de oposição ou de 

colaboração. O direito é construído por elos formais ou informais em redes de 

atores privados com interesses variados com, sem ou contra a vontade dos 

Estados nacionais. 

Redes de atores privados elaboram normas para regular condutas de 

seus membros. Estas redes podem ser compostas no contexto de uma 

organização formal, como funcionários, órgãos, filiais de uma empresa, 
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empresas coligadas em uma holding; jogadores ou clubes de uma associação 

desportiva, assim como no contexto de uma organização informal, como 

usuários da internet ou agentes financeiros atuando no mercado internacional 

de capitais.  

Os interesses que os unem podem ser de natureza comercial, como no 

caso de empresas ou mercado de capitais; ética, a exemplo de organizações 

ambientalistas ou de defesa dos direitos humanos; de lazer, como as associações 

desportivas; um instrumento para o exercício de outros objetivos, como a 

internet entre outras.  

Redes de atores privados podem rapidamente ultrapassar as fronteiras 

estatais, mesmo porque independem da ficção jurídica do Estado para atingir 

seus objetivos. Às vezes, ir além dos limites do Estado ou representá-lo 

externamente é inclusive o incentivo que estimula a formação da rede, como em 

um campeonato desportivo internacional. A formação de redes é possibilitada 

por novas tecnologias, como a internet, a ponto de redes de relacionamento 

virtual serem um marco da juventude do início do século XXI. Antes um 

privilégio de empresas multinacionais, a globalização, agora potencializada pela 

tecnologia, favoreceu a inserção de atores econômicos de todos os portes, 

unindo em contratos internacionais micro e megaempresas, sem respeitar as 

fronteiras estatais. A capacidade dos Estados de regular as multinacionais é 

limitado pela possibilidade das mesmas de movimentar facilmente seu capital, 

criar estruturas flexíveis e explorar ficções jurídicas pelas quais as subsidiárias são 

independentes das matrizes425, e assim criar obstáculos a eventuais ações de 

responsabilidade civil por danos em larga escala.  

Para este trabalho, um elemento central das redes internacionais de 

atores privados é sua passagem pelos ambientes nacionais. As experiências são 
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traduzidas de acordo com as necessidades locais, retrabalhadas e novamente 

exportadas, a partir do diálogo com parceiros em outros Estados. Os Estados 

continuam a ser elementos nucleares na coordenação entre as ordens jurídicas 

nacionais426, mas outras redes transnacionais ganham relevância. O tratamento 

jurídico passa a ser realizado por temas e não em territórios427. Na periferia, 

muitas vezes, esse direito formado por empresas, órgãos não-estatais e contratos 

têm validade em si, sem a participação do Estado428. A mola propulsora dessas 

redes de atores domésticos é movida, sobretudo, por pressão da sociedade civil e 

não da sociedade política. A disseminação do direito pós-nacional ocorre a 

partir da periferia do sistema e não a partir do centro, onde a validade do direito 

não vem do Estado, mas do próprio conjunto normativo em si, porque as 

obrigações geram expectativas de cumprimento suficientes para garantir 

legitimidade e efetividade às normas429, com preponderância de uma, por força 

centrípeta. O direito pós-nacional viria principalmente desses conjuntos de 

relação globais (ou transnacionais), mas não necessariamente inter(nacionais). 

Redes de atores privados criam regras próprias de conduta e 

mecanismos específicos de sanção contra aqueles que infringem tais regras. 

Algumas ganharam densidade e importância, como lex mercatoria, lex eletronica, 

lex desportiva, lex financeira, entre tantas outras. Atualmente, conjuntos 

normativos como direitos humanos ganham uma lógica própria que não apenas 

age de forma relativamente independente dos atores estatais, mas em muitos 

casos cresce a partir de uma dinâmica contra os Estados430. São apenas alguns 
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exemplos, mas que merecem uma análise rápida, focada não na explicação de 

seu modus operandi ou de seu conteúdo normativo, mas em suas diferenças 

quanto à formação, implementação e relacionamento com o direito estatal. 

 

5.1 Diferenciais do processo de construção e validação 

Os novos regimes jurídicos privados podem ser construídos em relações 

de dependência, ou mesmo de forma paralela, aos regimes jurídicos estatais. 

Possuem maior ou menor efetividade, conforme a legitimidade obtida por seus 

procedimentos próprios ou por suas capacidades de sanção. Como vimos nos 

capítulos anteriores, entre os sistemas jurídicos privados destacam-se a lex 

mercatoria, a lex desportiva, a lex eletronica, sobre as quais teceremos alguns 

comentários, mas há várias outras. São chamados de regimes privados, porque 

suas normas são formuladas, implementadas e julgadas por atores de igual nível 

hierárquico, sejam privados ou públicos.  

A lex mercatoria é um importante instrumento jurídico, que opera na 

periferia do sistema jurídico e oferece a interface jurídica necessária entre as 

empresas e as transações econômicas globais. Trata-se de um direito com forte 

pretensão de autonomia. Numa visão tradicional, esse conjunto normativo era 

compreendido como uma espécie de soft law, um direito derivado do direito 

público, sobretudo por meio de contratos bilaterais, por ser autorizado pelo 

Estado, por utilizar regras trabalhistas e regulatórias públicas, e instrumentos 

públicos, como os tribunais para executar suas sanções com as cortes nacionais. 

As cadeias produtivas globais criam regras de conduta com lógicas próprias. No 

plano global, tratando-se de multinacionais e ou cadeias produtivas globais, há 

uma inversão da lógica público-privado. Códigos de conduta são criados por 

organizações internacionais ou por Estados (como a Proposta de Normas para 

Responsabilidade Corporativa da ONU) e operam como soft law para as 
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empresas transnacionais, enquanto a hard law é a lex mercatoria criada pelos 

próprios atores privados. Em relação à sanção, dentro da lógica da construção 

de redes normativas aplicadas no âmbito privado por cadeias produtivas. Como 

veremos abaixo, o conceito passa a ser também não-estatal, aplicado por 

diversos nós da rede, com a exclusão de atores que descumprem os padrões 

normativos próprios. Nessa lógica, o conceito de sanção deixa de ser elemento 

central para a configuração da norma jurídica e passa a exercer um papel de 

"apoio simbólico à normatização". Trata-se de identificar a lex mercatoria como 

um processo de construção de normas, auto-organizado, respeitado pelos 

usuários e com pretensão global431. 

Nota-se um processo de penetração recíproca entre os direitos 

estrangeiros sobre o direito privado, parte em uma espontaneidade inconsciente, 

parte em uma imitação desejada. Não se trata de um direito costumeiro 

internacional, porque não se pode falar em opinio juris sive necessitatis, elemento 

central do costume. Trata-se de práticas de atores privados e públicos (agindo 

no mesmo nível de atores privados, sem hierarquia), diretamente acoplados aos 

sistemas econômicos globais e episódicos. Resulta de contratos isolados, sem 

estabilidade e com raros precedentes. A autoridade dos precedentes vem da sua 

confirmação por tribunais arbitrais internacionais ou de tribunais públicos ou 

da forma como os atores os confirmam, ao longo do tempo. Os órgãos de 

solução de conflitos têm legitimidade, não por questões organizacionais ou 

hierárquicas, mas reputacionais, a exemplo da Câmara de Comércio 

Internacional de Paris, a United States Claim Tribunal ou o Centro 

Internacional para Disputas sobre Investimentos do Banco Mundial432. 
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A lex mercatoria é criada a partir de atividades dos comerciantes, cada 

vez mais internacionalizados, muitas vezes sem organicidade. O processo de 

internacionalização econômica afeta diretamente sua construção. Se antes a lex 

mercatoria se formava a partir de "ilhas de organização que aparecem no 

comércio internacional, sem uma organização única"433, atualmente nota-se 

uma certa reflexão menos dispersiva, antagônica, mas coerente com uma lógica 

setorial, com alguma organicidade. Os valores buscados não são apenas a 

manutenção de relações comerciais pontuais ou a busca do lucro em cada 

relação, mas a preservação e estabilidade de redes de relações jurídicas. É 

evidente que os atores econômicos não estão buscando instrumentos jurídicos 

que criam mercados mais competitivos ou implementam o bem-estar, a 

proteção de direitos humanos ou fins estatais, mas normas que possam lidar 

melhor com as relações em rede já existentes no mercado. Exemplos poderiam 

ser citados com a ampliação da culpa in contrahendo, típica de relações 

contratuais bilaterais, para relações em rede, mesmo sem a existência de 

contratos diretos entre diferentes atores da rede, com a responsabilidade de 

especialistas na fixação de padrões de segurança; de bancos, em transferências 

bancárias, entre muitos outros. Há uma mudança de lógica, porque em relações 

contratuais cada ator busca maximizar seus próprios interesses, enquanto em 

relações em rede, típicas da lex mercatoria moderna, é possível falar na 

maximização dos interesses da rede como um todo434. 

Nasce neste contexto a figura do "ator coletivo" ou "ente 

organizacional" (corporate actor), que difere dos atores contratuais individuais e 

pode ser utilizado como exemplo de um ator coletivo produtor de lex 
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mercatoria. O ator coletivo torna-se centro de imputação para maximização dos 

lucros e minimização dos custos, mas pode ser formado por uma miríade de 

empresas, de atores individuais, numa composição de redes de atores que 

caminham para objetivos comuns. A diferença dos novos arranjos 

neocorporativos em relação ao tradicional direito contratual seria a criação de 

relações mais estáveis (inviáveis em lógicas contratuais, mais flexíveis); 

compromissos comuns para toda a organização, com mais flexibilidade; pré-

orientação dos atores sobre os interesses da organização, cujo poder apelativo é 

maior do que o vínculo gerado por via contratual435. 

A lex desportiva possui da mesma forma uma lógica própria. 

Representantes de alguns Estados participam da formulação de parte das regras 

de direito desportivo, sem que isso configure suas normas em tratados 

multilaterais. Outros representantes nas mesmas negociações provêm de clubes 

privados ou de confederações desportivas, mas com forte influência de seus 

Estados de origem. Há, ainda, representantes de clubes desportivos puramente 

privados, sem apoio governamental. A participação do Estado pode ser mais ou 

menos presente conforme a importância política ou econômica da modalidade 

desportiva em sua cultura, o apoio governamental aos atletas e o nível de 

democracia de cada Estado. No entanto, no que nos concerne neste ponto, 

todos os representantes das confederações nacionais ou similares poderão ter 

igual participação na elaboração da norma ou variável conforme critérios 

próprios, independentes dos Estados, como o número de atletas ou outro. Estas 

normas passarão a valer aos desportistas que praticarem o esporte em qualquer 

lugar do planeta. A tendência da lex desportiva é procurar sua autonomia a partir 

do afastamento da jurisdição estatal, em especial dos contratos entre atletas e 

clubes, sanções por faltas desportivas e organização de campeonatos. 
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No tocante à lex eletronica, as regras são sobretudo construídas por 

meio do aprendizado de bilhões de atores que utilizam a internet, pela interação 

com agentes públicos e privados locais, pelos interesses econômicos, políticos e 

culturais de praticamente todo o mundo, pela própria capacidade de alguns 

autores inovarem os limites e as lógicas de funcionamento do sistema. Os 

diferentes usos da internet criam formas próprias de funcionamento e 

autorregulação. No entanto, a criação de normas é bastante influenciada pelo 

Governo dos Estados Unidos, em função do ICANN estar na Califórnia, e pela 

cultura e ambiente jurídico norte-americanos. De qualquer modo, o estatuto do 

ICANN determina que "no reconhecimento do fato de que a internet é uma 

rede de redes internacionais, não dominada por nenhuma nação de forma 

singular, indivíduo ou organização, a Corporação deve, exceto quando limitada 

pelo art. 5o abaixo, perseguir os objetivos caritativos e públicos de diminuir a 

responsabilidade dos governos e promover o interesse público global na 

estabilidade da internet...". Entre os críticos da forte influência do direito 

americano na construção de regimes privados, como na lex eletrônica, afirma-se 

que este "direito internacional não é necessariamente o direito de todos, 

pensado por todos, em um grande movimento de unanimidade. À espera da 

República mundial, talvez não fosse ruim fazer respeitar alguns princípios da 

República local"436. 

Os atores privados podem formular as normas com base em suas 

práticas cotidianas ou na jurisprudência de seus pares, como no caso da lex 

mercatoria, ou com base em acordos sobre novas regras a serem aplicáveis, como 

no caso da lex desportiva. No caso das normas ISO, as próprias empresas ou 

associações filiadas se unem em conferências programadas para discutir as 
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normas técnicas e produzir padrões de conduta. Outros mecanismos também 

podem ser encontrados em diversos regimes privados, mas sempre a partir da 

própria gestão dos atores envolvidos.  

É um processo bastante diferente na rationale do direito internacional 

público, com a formulação de tratados. Enquanto os tratados são realizados por 

sujeitos de direito internacional, Estado e Organizações Internacionais, as 

normas privadas são realizadas por atores que não são sujeitos de direito 

internacional ou, quando há participação de Estados ou de Organizações 

Internacionais, estes não são considerados em nível superior aos demais atores 

privados envolvidos. 

Por consequência, as normas privadas seguem regras próprias de 

validação que não estão vinculadas aos legislativos nacionais. Dependem 

somente dos próprios atores envolvidos naquele subsistema. Em geral, a 

validação das normas ocorre pela reputação de seus “legisladores”. A 

implementação de normas de atores como a FIFA ou a ISO é praticamente 

automática. Em um setor privado, com dificuldades de identificação de 

representação, onde existem instituições representativas paralelas sem 

coordenação, os atores envolvidos terão maior dificuldade para criar normas 

jurídicas privadas com possibilidades de rápida internacionalização. 

A legitimação de regras privadas pode ser submetida a padrões 

estrangeiros, às vezes não legitimados no próprio Estado onde são aplicadas. 

Como uma empresa privada europeia, cuja força de trabalho se encontra em um 

país de baixo nível de proteção trabalhista, pode fazer-se reconhecer em seu 

Estado de origem? Há uma necessária discussão sobre a linha de corte, entre 

reconhecimento, confiança, direitos fundamentais, exceções ao reconhecimento 

de normas e padrões estrangeiros de paz social, para a validação de regras 
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privadas437. Normas privadas podem estar, da mesma forma, completamente 

dissociadas de valores ético-morais. 

Há também maior iteratividade: no plano temporal, os atos legais são 

tomados em série; no plano substantivo, as obrigações se constituem em função 

dos casos específicos; no plano social, cada nó da rede observa os demais. De 

forma substantiva, os acordos da lex mercatoria são de natureza essencialmente 

experimental. A tradicional falta de precisão e a generalidade do primeiro 

estágio de sua implementação foram "substituídas por um processo de 

aprendizado experimental em direção à concretização de repetições 

substantivas", caracterizadas por múltiplas perspectivas dos nós da rede que 

produzem um "inquérito coletivo" como uma "ordem diferencial que não tem 

unidade, centro, começo e não é nada além de um resultado provisório de 

experimentação sem restrições produzidas pelos próprios atores envolvidos"438. 

 

5.2 Diferenciais de implementação, legitimidade e controle 

A implementação pode ser realizada com menor ou maior participação 

dos Estados, conforme a estrutura de funcionamento e autonomia do sistema 

normativo privado. Alguns subsistemas jurídicos privados guardam importante 

grau de autonomia, os atores aderem voluntariamente a suas regras, em relações 

de igualdade ou desigualdade determinadas pelo próprio sistema. O nível de 

democracia, a capacidade econômica dos cidadãos em participar de redes 

privadas e a relação com as estruturas estatais variam muito entre os conjuntos 

privados.  
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a) Níveis de dependência do direito estatal para sua validade 

Na lex eletronica, atores estatais, paraestatais, privados, nacionais e 

estrangeiros participam sem distinção de hierarquia. Em caso de conflito, as 

regras de definição de domínios não são resolvidas por normas jurídicas estatais, 

mas pelas regras do próprio subsistema.  

Alguns subsistemas normativos privados, no entanto, podem depender 

em certo grau da participação do Estado para serem efetivos. A lex mercatoria, 

primeira candidata a um direito privado global439, quando vinculada a 

mecanismos de arbitragem, apenas consegue tornar-se efetiva com a ajuda dos 

aparelhos estatais, por meio dos tribunais. Quando uma empresa entra em 

conflito com outra, ainda que possa resolver tal conflito por meio de 

instrumentos processuais privados, como a arbitragem, a expropriação dos bens 

do devedor apenas poderá ser realizada com a intervenção de um Estado440. 

Mesmo em regimes privados com forte influência estatal, como a lex 

mercatoria, nota-se maior importância de soluções por arbitragens 

internacionais, sobretudo entre grandes empresas multinacionais. Com a 

própria expansão da concentração de empresas em todo o mundo, há ampliação 

do número de conflitos internos de uma cadeia produtiva, há um 

fortalecimento das arbitragens por suas diferentes características. Os sistemas de 

arbitragem privada exercem sobre seus atores (sobretudo, os grandes) um efeito 

similar àquele que os tribunais internacionais exercem sobre os atores estatais. 
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As empresas preferem cumprir as decisões arbitrais sem ir ao Judiciário, para 

manter a legitimidade do sistema441.  

Essa dependência/autonomia varia conforme o tema, o autor e o país 

envolvido. A autonomia da lex mercatoria, por exemplo, foi expressamente 

reconhecida em diferentes contenciosos. Um exemplo seria Putrabali v. Société 

Est Épices (posteriormente Rena Holding), em que a empresa vendedora, 

Putrabali Adyamulia, exigia o pagamento por produto que se perdeu em 

naufrágio no momento de seu transporte e, diante da negativa da empresa 

compradora, iniciou uma arbitragem internacional, conforme cláusula de 

arbitragem presente no contrato, levando à aplicação das regras da Associação 

Geral Internacional de Produção Ltda. (IGPA). A decisão arbitral saiu em 10 de 

abril de 2004, julgando que a Société Est Épices (Rena Holding) tinha 

fundamento em se recusar a pagar o preço. A vendedora (Putrabali) recorreu à 

Alta Corte de Londres, mediante razão de direito, com fundamento no Ato 

Arbitral de 1996 (L'arbitration act, de 1996). Na Alta Corte de Londres foi 

anulada parcialmente a sentença e julgada a falta de pagamento como violação 

de contrato, surgindo nova sentença arbitral em 21 de agosto de 2003, 

condenando a compradora Société Est Épices (Rena Holding) a pagar à 

vendedora 163.086,04 euros.  

A compradora, no entanto, ingressou no Judiciário francês e pediu a 

execução da primeira decisão arbitral, enquanto o processo estava caminhando 

na Alta Corte de Londres, o que foi deferido. A vendedora Putrabali recorreu 

então à Corte de Apelação de Paris, alegando que essa decisão arbitral havia sido 

anulada no Reino Unido e não tinha mais validade, não podendo ser executada 

na França. A Corte de Apelação rejeitou o argumento, pois o direito francês não 

admitia que um Judiciário pudesse rever uma decisão arbitral, visto que uma 
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arbitragem internacional não está ancorada em ordem jurídica nacional alguma 

e um julgamento transnacional é uma decisão judicial transnacional442.  

Mesmo a lex mercatoria caminha para sua independência em relação ao 

Estado. O conceito de lex mercatoria fundido no Direito Romano e consolidado 

na Idade Média representava o direito criado pelos comerciantes para regular 

suas relações. Na Idade Média, não havia Estado, as normas tinham formação 

costumeira, em face da ausência de um verdadeiro direito estatal. Os efeitos da 

lex mercatoria atualmente são mais perturbadores, porque procuram em vários 

casos "marginalizar o direito estatal" e se sobrepor ao mesmo, procurando 

mecanismos próprios, mais efetivos para os objetivos setoriais, que utilizam os 

Estados para tentar consolidar a ideia de um universalismo privatizado, a 

exemplo da Convenção de 1986 sobre a venda internacional de mercadorias443. 
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Neste sentido, em redes de empresas ou arranjos neocorporativos, as 

relações jurídicas de controle criam novas figuras e formas de responsabilização 

que independem do Estado. Alguns autores defendem a ideia de rede 

pluriempresarial, diferente de pessoas naturais ou pessoas coletivas, em dois 

aspectos principais: a imputação múltipla, que ganha espaço sobre a imputação 

unitária, e a autonomização policêntrica, que avança sobre a ideia de 

personificação. Os prejuízos sofridos pela quebra de valores da própria rede por 

um ator ou grupo de atores passam a ser concebidos como um prejuízo de 

conjunto, uma vez que os objetivos dos atores estão centrados na própria 

manutenção e expansão da rede. Os sistemas de punição, agora privados, 

consistem na exclusão de atores ou conjunto de atores que se mostram 

contrários aos objetivos coletivos ou apenas para a consecução ótima dos 

resultados pretendidos. A lógica de manutenção da lex mercatoria está centrada 

em si mesma e se afasta em muitos casos dos interesses nacionais dos diversos 

Estados de nacionalidade das empresas envolvidas. A responsabilidade do grupo 

apenas poderia ser atingida a partir da ideia de sua existência como sujeito 

diferente dos atores individuais e a aceitação de uma imputação casuística e 

flexível, cumulativa ou alternativa à tradicional imputação de empresas filiais ou 

da empresa-mãe de uma holding444. 

Outros subsistemas gozam de maior autonomia, como a lex desportiva. 

Uma liga desportiva pode banir um determinado atleta pela violação de seu 

direito e o mesmo ficará afastado das competições, sem necessidade de recorrer 

ao Judiciário nacional. Ainda que o Judiciário seja acionado, nada poderá fazer 

para impedir a efetividade da norma privada paraestatal. O mesmo se pode dizer 

da lex eletronica, capaz de desabilitar um site que viole padrões considerados 

não-toleráveis para esse conjunto de regras. Independentemente do controle do 
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ICANN, a internet dotou-se de diferentes instrumentos de autorregulação, que 

não dependem dos Estados. Há códigos de boas condutas, como a Netiqueta, 

que fixam padrões mínimos de comportamento em rede, cuja desobediência 

pode levar os internautas a serem banidos de redes sociais ou grupos de e-mails. 

Grupos de discussão ou de usuários conseguem denunciar a seus provedores sites 

com conteúdo considerado inapropriado, como os relacionados à pedofilia ou 

neonazismo (aceito ou não pelos Estados ou por diferentes comunidades 

eletrônicas, conforme suas ideias de liberdade de expressão). A denúncia de 

pishing faz com que se possam bloquear todos os e-mails de determinada 

origem, bem como investigar eventuais responsáveis, por meio da ação de 

provedores, quando há tentativas de fraude, como o envio de mensagens por 

destinatários falsos. A plataforma para seleção de conteúdo da Internet (PICS) 

permite que os usuários predeterminem a inacessibilidade de domínios ou de 

mensagens já classificados por outros usuários e por organizações da sociedade 

civil com conteúdos inadequados como sexo, racismo ou violência, em função 

de gradações escolhidas previamente445.  

No direito desportivo, o mais alto tribunal é o Tribunal Arbitral do 

Esporte (TAS), com sede em Lausanne, na Suíça; funciona de forma 

independente e mesmo contra posições jurisdicionais estatais. Interessante notar 

que um conjunto de tribunais desportivos possa assegurar sua legitimidade e 

certo monopólio de jurisdição diante de uma miríade de esportes com 

federações pouco conectadas, ainda mais em caráter transnacional. Em 

diferentes contenciosos, o TAS impõe suas decisões de solução de conflitos 

sobre os órgãos nacionais, administrativos e judiciais, fazendo valer sua 

jurisdição. Um exemplo refere-se à discussão sobre doping de um ciclista na 

Espanha, em 2005. O processo foi julgado inicialmente pela União Ciclista 

                                                 
$$%!"#$%!&'%!(!)*+,-".*%!!"#$%#&'(%)*+"#%,#(Q-"%,'''%!0I'!;74'%!I'!\J'!



309 

Internacional, que condenou o atleta. Em recurso perante o Comitê Nacional 

de Competição Desportiva, da Espanha, o tribunal considerou que havia vício 

na coleta de provas e que o ciclista não poderia ser condenado. Em recurso ao 

TAS, este considerou que o direito desportivo tinha autonomia e caráter 

transnacional e se sobrepunha aos direitos nacionais, mantendo a condenação. 

Nas palavras do TAS, o exercício de esportes em nível internacional não poderia 

ser sujeito a uma miríade de legislações nacionais potencialmente contraditórias. 

"A soberania nacional, tal como ela se exprime por ocasião de uma medida 

disciplinar esportiva tomada por uma autoridade nacional, só tem em princípio 

vocação de aplicar-se sobre o território nacional" e que o desejo de impor regras 

nacionais poderia ter como consequência a exclusão de atletas do Estado de 

competições internacionais446. 

Nos casos de contratos entre atletas e clubes, a legislação nacional é 

utilizada apenas de forma subsidiária, ainda que gere problemas constitucionais 

de autonomia contratual e questões de direito social. Em 2007, por exemplo, 

houve um conflito entre o clube de futebol Real Valladolid e um jogador 

estrangeiro. No caso, o TAS utilizou em primeiro lugar os contratos entre as 

partes. Em seguida, o direito suíço e, apenas subsidiariamente, após 
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concordância das partes, o direito espanhol, concluindo pela condenação do 

jogador ao pagamento de uma indenização447. 

 

Nota-se uma ampliação dos possíveis modelos explicativos da relação 

entre os Estados e tais atores. Em um primeiro modelo, há a simples 

readequação do paradigma clássico, em que os Estados ou os diferentes níveis 

seguintes (supranacional ou internacional) continuam a regular o poder 

normativo das sociedades privadas, dentro de uma lógica hierárquica 

preestabelecida. A cobrança do pagamento de uma dívida ou de uma 

condenação de um órgão arbitral internacional, por exemplo, apenas poderia ser 

realizada com a ajuda de um Estado, que constrangeria o devedor, subtraindo 

seus bens. Neste caso, as autoridades judiciárias nacionais serviriam como 

instrumento do direito internacional, para alcançar sua efetividade. Não haveria 

uma autonomia do ordenamento privado, valendo a lógica da tradicional visão 

piramidal do direito448. 

Em um segundo modelo, há maior autonomia privada sem abandonar 

a noção de participação do Estado. Neste caso, o Estado se limita a traçar 

apenas alguns objetivos gerais ao setor privado, renunciando ao método de 

comando e controle, a partir do reconhecimento da existência de subsistemas 

cada vez mais distintos do sistema estatal (economia, mercados financeiros, 

saúde pública etc.). Nesta situação, resume-se a questões procedimentais, 

reflexivas. O direito não é entendido como sanção, mas em função da percepção 
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de sua legitimidade pelos atores envolvidos (produtores e destinatários de 

normas)449. 

Em um terceiro modelo, haveria uma mudança ainda mais radical. Os 

regimes privados autônomos dariam origem a direitos sem Estado, a partir da 

independência em relação a formas de se tornar efetivo e de sanções praticadas 

por redes de atores. Nesse caso, haveria uma tríplice mudança paradigmática no 

direito clássico: a superveniência de um direito heterárquico, no qual a 

soberania estatal cederia espaço para a autonomia de múltiplos atores privados 

em processo de expansão, e a racionalidade do conjunto normativo público 

conviveria com múltiplas racionalidades não-coordenadas dos atores privados450. 

b) Legitimação e controle 

A priori, regimes privados têm um núcleo comum, que transpassa as 

fronteiras estatais. O território não é muito relevante e sequer é utilizado como 

padrão de aferimento da efetividade do regime. A diferenciação em relação aos 

outros subsistemas é funcional e não mais territorial. A funcionalidade se 

relaciona ao tema (esportes, comércio, eletrônica, informação, entre outros) e 

não ao território. No entanto, a implementação depende de características 

próprias de cada território, em função do nível de democracia, da capacidade 

econômica dos nacionais, das intervenções legislativas e judiciárias nas normas 

privadas e de valores culturais. 

O nível de democracia ou o sistema de governo de cada Estado influem 

no acesso de seus cidadãos a mecanismos de difusão dos regimes privados. O 
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acesso à internet em países totalitários enfrentará dificuldades de difusão, 

sobretudo enquanto forem necessárias estruturas físicas para a transmissão de 

sinais de acesso ou for possível o impedimento de tais sinais por meio do 

Estado. A Coreia do Norte, a China em determinados temas, são exemplos de 

Estados que dificultam o acesso amplo de seus cidadãos a instrumentos de 

comunicação com o resto do planeta. Isto, porém, não significa necessariamente 

que o conteúdo normativo dos regimes privados tenha como finalidade 

combater valores relacionados à falta de democracia ou à promoção de direitos 

humanos. Em geral, os valores observados visam à manutenção e maximização 

das formas de relações entre os elementos da própria rede. 

A capacidade econômica determina o nível de acesso dos cidadãos ao 

regime privado. A falta de estruturas ou de equipamentos pode impedir a 

participação em redes comerciais, eletrônicas, desportivas. A internet caminha a 

passos largos para o acesso universal a todos os cidadãos do planeta, mesmo os 

mais pobres, em países periféricos, talvez muito brevemente. No entanto, há 

poucos anos apenas estava acessível em estações públicas financiadas pelos 

Estados e ainda hoje é a capacidade econômica que determina seu acesso. Além 

disso, a maioria dos usuários desses países não dominam mínimos rudimentos 

técnicos para uma participação ativa na rede. Em outras palavras, o Estado, com 

base na crença dos benefícios de uma tecnologia, promove esforços de sua 

disseminação, ainda que não participe ativamente do controle do direito que a 

cerca. 

Os Estados podem, no âmbito territorial, impor limites aos sistemas 

privados por normas nacionais ou por decisões judiciais. O Judiciário pode 

determinar que um certo conteúdo não esteja disponível na internet por 

ofender direitos individuais ou questões de ordem pública. Pode impedir o 

exercício da profissão de um jogador ou a realização de um campeonato 

desportivo ou não reconhecer arbitragens realizadas fora de seu território. No 
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entanto, todas estas decisões podem ser limitadas por atores privados, situados 

fora de suas fronteiras e, em última instância, com poder de sanção capaz de 

superar a determinação estatal por meios tecnológicos, econômicos ou 

constrangê-lo a tal ponto politicamente que a manutenção de sua decisão 

nacional se tornaria insuportável. 

c) Heterarquia dos regimes privados 

De qualquer modo, os regimes jurídicos privados, resultantes de uma 

lógica de produção autônoma de normas, revelam-se como grandes 

"desconstrutores do direito". Contribuem para a erosão de um modelo 

hierárquico, fundado no Estado, para um modelo heterárquico, sem mestre. 

Cada vez menos buscam suas fontes no Estado e não se importam com questões 

como legitimidade ou caráter democrático de suas normas, elementos típicos de 

um direito estatal ou fundado nos Estados. Suas fontes são progressivamente 

heterogêneas, distintas e buscam maximizar resultados para cada situação 

específica, com uma racionalidade própria451. O direito privado que tem como 

missão garantir a autonomia privada chega com mãos vazias quando se trata de 

assegurar seu exercício por meio de redes, exaurindo-se em conceitos de 

contratos bilaterais que não se adaptam ao caso. As importantes vantagens da 

segurança e da dimensão do impacto das decisões no regime hierárquico, tanto 

no âmbito público como no privado, são sobrepostas pela necessidade de 

ampliação do fluxo de informações e responsabilidade de chefias e de 

organizações por resultados, com maior atribuição de autonomia aos pontos 

nodais, possibilitando a adaptação de estruturas à diversidade de realidades. 

Atualmente, as redes heterárquicas dominam de tal forma as organizações 
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hierárquicas e com tanta intensidade, que se pode seguramente classificar a 

sociedade mundial como uma sociedade em redes452. 

Não significa que estas formas de interação gerem uma realidade 

harmônica entre os nós das redes. Muitos dos problemas do sistema hierárquico 

se mantêm, como o excesso de informações no entorno, obstáculos ao fluxo de 

informações, dificuldades de interface entre os nós da rede, conflitos entre 

competências decisórias, relações assimétricas de poder, crenças oportunísticas 

de alguns nós da rede que seriam centros decisores do conjunto453.  

Neste caso, há uma tríplice ameaça ao modelo jurídico clássico: "a 

produção hierárquica cede espaço a iniciativas heterárquicas, a soberania do 

Estado central, à autonomia de subsistemas cada vez mais expansivos, enquanto 

a racionalidade do conjunto cederia seu lugar a uma multiplicidade de lógicas 

setoriais pouco coordenadas"454.  

Em qualquer um desses casos, como em outros, os subsistemas privados 

não perdem suas características. A interação com os regimes estatais e as 

condições externas são inerentes à própria relação com o entorno, o que 

caracteriza o subsistema desde sua criação.  
*** 

Os processos de interação entre Estados, atores subestatais, atores 

privados e mesmo indivíduos criam padrões de comportamento e geram 

condutas que contribuem para a internacionalização do direito e maior 

complexidade do direito internacional. Forma-se um novo conjunto normativo, 
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válido entre Estados ou independente dos Estados que, ao mesmo tempo, regula 

as relações no plano internacional ou transnacional.  

O internacional é incorporado às estruturas políticas e jurídicas 

nacionais por meio de normas, medidas do Executivo, do Judiciário, do 

Legislativo, de contratos e demais atos entre atores não-estatais, que acaba por 

influenciar a própria forma de compreender o certo e o errado, o lícito e o 

ilícito. O mesmo ocorre em relação às percepções que se tem dos demais países, 

como cumpridores ou não do direito, por adotarem respostas semelhantes a 

questões transnacionais que atingem diretamente os atores envolvidos ou sobre 

temas centrais, relacionados à cultura de cada país: direitos humanos, meio 

ambiente, crises etc . 

 Esta percepção positiva ou negativa acaba, por sua vez, influenciando 

esses países a internacionalizarem normas e a reforçarem padrões similares de 

conduta. No plano doméstico, criam-se arranjos institucionais para traduzir os 

processos jurídicos internacionais para a realidade local e manter seu 

cumprimento. É por meio desses processos contínuos de interação, de 

internalização e exportação que se configura a identidade de um direito 

internacional como um direito próprio e sua efetividade torna-se interesse do 

Estado e dos demais atores não-estatais. Nenhum Estado está fora desse 

processo, sequer os mais isolados, como Coreia do Norte, Cuba ou Albânia455. 

Todo este cenário origina diferentes conjuntos normativos 

internacionais com distintos poderes de efetividade. Para avançar na discussão, é 

interessante analisar o perfil desse novo direito internacional mais complexo e 

quais os impactos sobre alguns conceitos jurídicos tradicionais. 
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O sistema jurídico transforma-se junto com as transformações da 

sociedade. Trata-se do resultado natural de uma nova configuração de relações 

de governança entre o nacional e o internacional, movida pelas transformações 

sociais, tecnológicas, econômicas, científicas, políticas, entre outras456. No 

entanto, não se pode esperar que suas respostas sejam idênticas às mudanças de 

outros sistemas sociais, como a economia, a ciência, a política ou a religião. 

Primeiro, porque cada um desses sistemas sociais tem sua própria dinâmica e 

lógica de funcionamento, e suas evoluções são distintas entre si. O sistema 

jurídico, como um sistema social, também tem características próprias. O 

direito recebe as provocações das transformações sociais, digere-as de acordo 

com sua própria forma de entender o mundo e oferece respostas que, muito 

embora variem entre si, sempre tentam preservar a coerência da lógica jurídica. 

Como qualquer sistema social, apenas tolera respostas que preservem a lógica 

jurídica, ainda que com algumas pequenas mudanças nas tradicionais respostas 

oferecidas até então. Os demais sistemas sociais recebem as respostas do sistema 

jurídico e vivem o mesmo processo: oferecem novas respostas, também de 

acordo com suas próprias lógicas, em um contínuo movimento de irritação 

mútua que induz a suas transformações457.  

As transformações dos subsistemas jurídicos, com ampliação da 

densidade e efetividade das normas jurídicas, são previstas pelos juristas clássicos 

e contemporâneos há mais de cem anos. “Uma concepção unitária do direito 

abrange sem dificuldade todos os ramos do direito, reconhecendo que cada um 

deles é apenas uma etapa do ordenamento jurídico no movimento da criação de 

regras do direito cujo conjunto constitui um sistema universal”458. A diferença 

                                                 
$%&!#YXXU%!='%!M3*<"(-%$*0'KKKO!0I'!;74'%!I'!G[RDG[G'!

$%'! d7?;1??O0! ;0M! w'! $*B=T*+%! 30! lMA740! 80! ,12?0! 8(! d01402980! (M! d72(740! 80! ,(3420!

B37C(2?74b270!8(!=29?`:79%!(M!f1350!8(!GHRH'!

$%(!.*+d+"##%!U'%!."#J43+")"30#+,#+(4*0#*30"(3%0*43%$%!0I'!;74'%!I'!J\'!



319 

atual seria a intensificação dos processos de cooperação e coordenação, que 

atingem níveis tão elevados que não se pode mais caracterizar a sociedade 

internacional dentro de uma lógica de mera coexistência entre Estados459.  

A abstração de Teubner é útil para tornar complexa a identificação 

desta realidade. Os subsistemas jurídicos (direitos humanos, humanitário, 

ambiental, econômico, desportivo, eletrônico, entre outros) podem ser 

considerados como sistemas em si, isolados das demais partes do grande sistema 

jurídico. Neste caso, o mesmo processo ocorre e as dinâmicas dos demais 

subsistemas passam a ser consideradas como o entorno. Saímos da combinação 

binária lícito/ilícito, característica de identificação do sistema jurídico, para 

outras lógicas próprias a cada subsistema, onde linguagens binárias não são mais 

suficientes para explicar o subsistema. Há expansão de diferentes ramos do 

direito; a criação de lógicas distintas de criação normativa; a emergência de 

outros atores com poder legiferante, além dos Estados; a integração direta entre 

instrumentos tipicamente internos de reprodução do direito com outros 

equivalentes dos demais Estados; o adensamento de uma gramática comum; a 

construção de uma esfera pública mundial, além dos diferentes processos 

relatados nos capítulos anteriores. Esta nova realidade diminui a importância de 

conceitos como comunidade internacional (concebida como um produto 

natural da solidariedade de base espontânea entre os Estados) e sociedade 

internacional (vontade com implementação consciente de normas jurídicas) 

para um cenário misto entre as duas categorias460. 
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As explicações dos fenômenos jurídicos que marcam a 

contemporaneidade passam por diferentes teorias. De um lado, a fragmentação 

versus ordem do direito internacional. Certos autores defendem o 

fortalecimento de uma lógica funcional própria de cada subsistema jurídico, que 

conduz à fragmentação do direito como um todo e talvez à impossibilidade de 

considerar o Direito como um conjunto harmônico de elementos ou, ao menos, 

com regras próprias para a solução de conflitos normativos internos. O que seria 

considerado lícito para um ramo do direito, poderia ser considerado ilícito para 

outro. Outros autores, que veremos neste trabalho, indicam que as dificuldades 

de encaixe das diferentes lógicas em um mesmo sistema jurídico global seriam 

perfeitamente factíveis dentro da teoria tradicional do Direito. Entre estes, 

destacam-se aqueles que veem o desenvolvimento dos processos de 

“desformalização”, “fragmentação” e “império” do direito internacional. 

Desformalização seria o processo pelo qual o direito delega a solução de 

problemas específicos que relacionam diferentes Estados para especialistas ou 

decisores públicos, conforme uma ponderação de interesses. A fragmentação 

viria da criação de regimes com lógicas próprias, como o direito internacional 

econômico, os direitos humanos, o direito ambiental, o direito humanitário ou 

mesmo direitos com conotações mais privadas, como o direito desportivo. Por 

império, o fato de vários ramos deste cenário fragmentado poderem ser 

impostos por poucos atores seja fundado no direito posto, seja contra o mesmo. 

Nesta lógica, regras jurídicas formais tornam-se regulações diversas oriundas de 

vários atores. Governos tornam-se governança. A linguagem da responsabilidade 
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é lida como níveis de avaliação de comprometimentos. Disputas são 

compreendidas como problemas gerenciais461.  

De outro lado, universalismo versus particularismo. Certos autores 

universalistas defendem a existência de valores universais, comuns a toda 

humanidade. Um novo jusnaturalismo? Talvez, mas em vez de considerar que 

tais valores existem num mínimo ético comum a todos, inerentes à natureza 

humana, defendem que seriam construídos pela aproximação dos direitos 

nacionais, ou seja, no sentido contrário ao jusnaturalismo clássico, uma 

“comunidade de destino”462. A partir da vontade dos Estados na solução 

comum de problemas, seja por questões políticas, seja pela aproximação de 

culturas ou vários outros fatores, contribuiriam para a consolidação de um 

direito internacional cada vez mais abrangente. Outros acreditam na 

superveniência de um mundo multicultural, onde a globalização e a 

mundialização reforçam os valores locais, chegando a pontos de conflito 

inconciliáveis, num choque de civilizações463, o que explicaria em parte as 

tensões da contemporaneidade.  

Para compreender os efeitos desse processo de internacionalização do 

direito sobre as teorias que explicam o sistema jurídico, é preciso definir melhor 

o cenário atual, ou seja, os contornos mais densos desses ramos do direito 

internacional, efetivos e plurais (capítulo 4). Com tais elementos, será possível 
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discutir se esta nova complexidade afeta conceitos tradicionais como o de 

sujeitos e fontes de direito internacional (capítulo 5) e, em seguida, alguns 

impactos na ideia da formação de um direito mundial (capítulo 6). 
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Capítulo 4 
As novas feições do sistema jurídico internacionalizado: 

expansão, densidade, pluralidade e efetividade 
 

Há um processo de expansão do direito internacional sobre temas até 

então tipicamente internos, um direito cada vez mais denso e efetivo, mas com 

diferentes lógicas de funcionamento, conforme o tema. Os sistemas regionais de 

integração oferecem mecanismos de regulação de geometria variável, que 

reforçam essa dinâmica. Com o ganho de legitimidade das normas 

internacionais, reforça-se sua validade e se fortalece a ideia de um núcleo de 

normas no direito internacional, invioláveis, irrevogáveis. As fontes de solução 

de conflitos são múltiplas, sem coordenação. As regras de hierarquia formal, 

tradicionais do direito nacional se perdem, cedendo lugar a novas lógicas de 

escolha da norma aplicável. Os subsistemas jurídicos apenas conseguem 

efetividade por meio de novas manifestações normativas, não consideradas 

como fontes de direito internacional público. Cada subsistema normativo cria 

suas próprias estruturas de governança.  

Há uma expansão importante quantitativa e qualitativa dos tratados. 

Em relação à quantidade, além de produzir normas entre dois Estados (tratados 

bilaterais), há diferentes processos de construções normativas envolvendo 

muitos Estados (tratados multilaterais). A integração por meio de normas 

jurídicas internacionais ocorre com maior frequência no direito do comércio 

internacional, no direito ambiental e sanitário, na proteção internacional dos 

direitos humanos e do direito humanitário. 

A maior especialização da sociedade global leva a uma especialização do 

direito internacional. O processo é marcado por diferentes instrumentos de 

criação, implementação e controle do direito. Cada subsistema do sistema 
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jurídico tem características próprias, por vezes antagônicas, fruto de um 

processo recente e ainda em consolidação de expansão e busca por legitimação e 

efetividade. Os subsistemas jurídicos desenvolvem mecanismos próprios e 

especializados de construção normativa, reconhecimento de validade de normas, 

de hierarquia e de efetividade464. O direito internacional, tal como concebido 

atualmente, apenas se torna operativo pela interação entre as fontes tradicionais 

e as novas fontes de direito, pela interação de atores subnacionais, públicos, 

privados, transnacionais com a criação de normas comuns a partir dos diálogos 

entre juízes, gestores, atores cívicos, econômicos e científicos.  

Alguns autores identificam neste processo a criação de lógicas 

comunicativas próprias, inerentes a cada subsistema jurídico, que geram novas 

formas de intermediação entre o direito e a política, com a fixação de critérios 

próprios de pertencimento ao sistema, de solução de antinomias normativas, de 

forma transnacional, de busca de efetividade e de legitimidade. Conforme 

alguns autores, haveria formação de fragmentos constitucionais, além de um 

adensamento jurídico465. A complexidade está em racionalizar os novos 

instrumentos e as novas racionalidades como um conjunto unitário. Importa 

passar rapidamente pelos ramos estruturantes de um novo direito pós-nacional 

para melhor compreender esse cenário de múltiplas lógicas normativas. 
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1 EXPANSÃO, ADENSAMENTO E EFETIVIDADE DO DIREITO 

HUMANITÁRIO: O USO DA FORÇA EM NOME DA COMUNIDADE 

INTERNACIONAL 

O direito humanitário sofre um rápido processo de expansão de seu 

conjunto de normas, sobretudo a partir da dissolução do império soviético, em 

1990, ou mais especificamente, com o fim da bipolaridade militar mundial, a 

emergência de uma superpotência militar, os Estados Unidos da América, e a 

possibilidade de uma ação coordenada dos membros permanentes do Conselho 

de Segurança da Organização das Nações Unidas.  

Como vimos acima, torna-se possível a construção de uma forma de 

exercício legítimo de poder com pretensão de legitimidade na esfera 

internacional, por meio de normas jurídicas, em especial com Resoluções do 

Conselho de Segurança, fundadas em uma releitura da Carta da ONU e que se 

impõem como obrigatórias a toda a comunidade internacional, criando regras 

de hierarquia, pertencimento e com poder de sanção, cuja pretensão é a 

intermediação entre a política e o direito em se tratando de graves violações de 

direitos humanos. Haveria um processo de constitucionalização do direito 

humanitário internacional. No entanto, a falta de coerência na escolha dos 

Estados, objeto de ingerência, e o déficit democrático do processo decisório 

dificultam essa aquisição de legitimidade perante a comunidade internacional.    

1.1 Novos conceitos a partir da releitura de velhos tratados 

O Conselho de Segurança consolida-se como um foro privilegiado para 

discussão das questões de paz. O principal fundamento jurídico das ações 

humanitárias está no art. 39 da Carta da ONU: “O Conselho de Segurança 

determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de 

agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de 

acordo com os Artigos 41 e 42, a fim de manter ou restabelecer a paz e a 
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segurança internacional”. A interpretação tradicional deste texto, durante a 

Guerra Fria, restringia a atividade do Conselho de Segurança. Os Estados 

tinham o direito exclusivo de decidir seus problemas internos. Assim, o 

Conselho de Segurança repudiou a abdução forçada de Adolf Eichmann, por 

oficiais israelenses, na Argentina, em 1960, como a Assembleia Geral condenou 

as intervenções na Kampuchea, Nicarágua, Afeganistão e Granada, sem 

qualquer comentário sobre a possibilidade de elementos justificadores das 

intervenções realizadas466.  

De certa forma, o direito internacional sempre oscilou entre diferentes 

práticas de intervenção, desde o século XVIII, “a serviço de uma ambição 

política imperialista detestável”, que conviveu com o discurso de promoção do 

bem-estar, da pluralidade e da autodeterminação. Não se trata de uma visão que 

se possa reduzir na interpretação da exploração entre Ocidente e Oriente ou 

apenas como uma forma de dominação europeia e americana sobre o resto do 

planeta. Inicialmente, porque o direito internacional foi absorvido e utilizado 

pelos países orientais desde a época moderna, no século XVIII e, depois, porque 

foi também utilizado para criar distorções e legitimar ocupações e ingerência 

mesmo entre estados europeus desde o século XVIII467.  

No tocante ao núcleo temporal do presente trabalho, a partir de 1990, 

o Conselho de Segurança passou a agir frente a qualquer ofensa massiva aos 

direitos humanos, tanto no plano internacional, quanto no contexto doméstico 

de um único Estado. A interpretação das situações consideradas como “ameaça 
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à paz internacional” foi ampliando-se gradativamente, a ponto de incluir neste 

conceito conflitos entre grupos internos, como uma guerra civil ou a ausência 

de um governo estável. A violação constante dos direitos humanos, mesmo 

quando limitada às fronteiras estatais, passou a ser objeto legítimo de 

intervenção da comunidade internacional.  

Trata-se de um conjunto de regras com forte poder de cogência, 

sobretudo porque se constrói a partir do poder mobilizador do Conselho de 

Segurança da Organização das Nações Unidas de enviar tropas militares a 

Estados considerados palco de graves violações aos direitos humanos. Temas 

que antes seriam de interesse exclusivamente doméstico, agora passam a ser 

considerados como ameaças potenciais à paz internacional. Ameaças que antes 

eram punidas com bloqueios econômicos, como o apartheid, a negação da 

retirada de tropas da Namíbia pela África do Sul ou o genocídio no Camboja, 

hoje são mais facilmente objeto de resoluções do Conselho de Segurança, que 

preveem o envio de contingentes militares para evitar a escalada nos conflitos, o 

desarmamento das partes ou a administração temporária do Estado pela 

comunidade internacional.  

A expansão se demonstra pela quantidade e qualidade das novas normas 

produzidas. Quantitativamente, houve um aumento significativo da atividade 

legiferante do Conselho de Segurança da ONU. Até 1989, as Resoluções do 

Conselho de Segurança da ONU não compunham um conjunto de normas 

obrigatórias realmente influentes no direito internacional. A partir de 1990, os 

membros permanentes adaptaram-se rapidamente ao novo cenário e passaram a 

utilizar o Conselho de Segurança como um lócus primordial de produção 

normativa internacional, com força obrigatória para todos os Estados. Entre a 

criação da ONU, em 1945, e a queda do Muro de Berlim, em 1989, o 

Conselho de Segurança produziu uma média de 14 resoluções por ano. Desde 

então, a média anual tem sido superior a 60 resoluções. Nos primeiros 45 anos 
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de existência, o Conselho de Segurança da ONU publicou cerca de 650 

resoluções. Nos vinte anos seguintes, mais de 1300. Em outras palavras: a 

atividade do Conselho de Segurança foi multiplicada por quatro, em um curto 

período de tempo ou, como preferem alguns historiadores, desde o verdadeiro 

início do século XXI468.  

No primeiro período, de 1946 a 1988, entre as intervenções realizadas 

ou autorizadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, notamos apenas 

13 intervenções (42 anos). A partir da queda do muro de Berlim, o número de 

intervenções em outros Estados sobe rapidamente. Enquanto as Nações Unidas 

haviam movimentado em 1987, 10.000 homens em 50 países, em cinco 

operações, em 1994, movimentaram 72.000 homens em 74 países, em 180 

operações diferentes469. Em 2010, eles já eram mais de 100 mil homens, 

financiados por 115 Estados-membros da ONU. Entre o final dos anos noventa 

e 2010, o montante gasto com essas operações foi quase multiplicado por dez e 

tende a crescer nos próximos anos.  

Qualitativamente, reafirmou-se a cogência das resoluções, bem como 

houve uma mudança na intensidade e nos objetivos das operações de paz. Com 

certeza, trata-se de um ato unilateral de organização internacional de vocação 

universal, criado por potências assumidamente preponderantes em certo 

momento histórico. Em primeiro lugar, não se discute mais a obrigatoriedade 

das Resoluções do Conselho de Segurança. Aos poucos, a cogência desse 

conjunto normativo foi reafirmada e exigida em todos os Estados. As normas 

produzidas pelos cinco Estados permanentes, China, Estados Unidos, Rússia, 

Reino Unido e França, e os demais dez não-permanentes transformam-se em 
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norma jurídica imponíveis a toda a humanidade, mesmo àqueles que não 

aceitaram ou não foram aceitos como membros da ONU. Na maioria dos 

ordenamentos nacionais, as resoluções não precisam sequer ser internalizadas, 

pois são obrigatórias, de caráter universal. A ascensão de um direito 

humanitário, erigido a partir do Conselho de Segurança, possibilita a 

emergência de um conjunto de normas imponíveis a todos os Estados, que 

mudam o perfil do direito internacional contemporâneo.  

Outra situação marcante é o ataque a indivíduos suspeitos de 

terrorismo em outros Estados, com o uso de aeronaves não tripuladas (drones). 

A priori, os ataques são realizados no contexto de uma resolução do Conselho 

de Segurança ou em acordo com os Estados onde ocorrem. Os drones são 

pilotados por computadores, por indivíduos no solo ou em outros aviões. Em 

função de seu tamanho, autonomia de voo e condições de ataque, tem a 

possibilidade de espionar suspeitos por muitas horas e realizar ataques com 

mísseis. Durante a Administração Bush, foram realizados 43 ataques com 

drones. Nos primeiros três anos da Administração Obama, esse número saltou 

para 239, sobretudo em países como Líbia, Paquistão e Iêmen470. Interessante 

notar que na teoria norte-americana, não se considera o ataque por estas 

aeronoves uma ataque contra o Estado ou contra seu terriório ou mesmo dentro 

da lógica de um conflito internacional. Neste caso, haveria um ato de resposta 

em legítima defesa realizado em território estrangeiro471. 
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No período anterior, poucas resoluções cuidavam da ingerência militar 

em Estados e as formas de agir eram mais sutis, como o bloqueio econômico. O 

envio de tropas era precedido pela “concordância” dos Estados que sofriam a 

ingerência. Praticamente, todos os Estados do mundo estão envolvidos nesse 

processo, enviando ou recebendo tropas em nome de uma “comunidade 

internacional” interessada em fazer valer o desejo de “paz mundial”, em um 

formato de atuação que se tem mostrado muito pouco efetivo para gerar a 

estabilidade da paz. Hoje, o Conselho de Segurança praticamente adota todas as 

formas possíveis de intervenção externa, como o envio de tropas, ocorrido em 

vários Estados, a extinção da personalidade jurídica do Estado e a prisão de seus 

líderes políticos, a exemplo da Iugoslávia. 

O conteúdo das Resoluções do Conselho de Segurança evoluiu 

conforme o tempo, dentro de uma lógica de avanço relativamente linear das 

possibilidades jurídicas dentro das competências previstas ou interpretadas 

como possíveis no contexto dos Capítulos VI e, principalmente, VII da Carta 

da ONU. De certa forma, a pressão de organizações não-governamentais, como 

os Médicos Sem Fronteiras e os Médicos do Mundo, foram essenciais para 

direcionar e legitimar a construção de um direito de ingerência. Inicialmente, 

foram criados pontos de intervenção humanitária. Depois, consolidaram-se as 

ideias de corredores de assistência humanitária até a visão da existência de 

Estados colapsados, onde havia graves violações aos direitos humanos e que 

deveriam ser administrados temporariamente pela Comunidade Internacional. 

No início, o direito de ingerência humanitário era hostilizado pela maior parte 

dos juristas; hoje é relativamente bem aceito pela comunidade internacional. 

O conceito mais avançado neste processo seria o de Estado colapsado, a 

exemplo da Somália. Em função da situação de grave violência interna, a 

deterioração do Estado é tão séria, que não se pode dizer que haveria um 

governo capaz de preservar os direitos humanos. As autoridades governamentais 
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perdem legitimidade frente aos olhos dos próprios cidadãos e da comunidade 

internacional472. A ONU, para evitar a ampliação das graves violações de 

direitos humanos a um conjunto massivo de indivíduos, deve agir, o que pode 

significar desde pressões econômicas para evitar a ampliação dos conflitos até o 

envio de tropas ou mesmo a tomada do poder local para criar uma justiça 

transicional, o que implica verdadeira administração do país em nome da 

comunidade internacional.  

Ao longo dos anos, houve a tentativa de imposição de novos conceitos, 

como o de legítima defesa preventiva, tentativa de legitimação da guerra contra 

Estados que teriam interesse em atacar outros Estados e o potencial de fazê-lo, 

com armas de destruição em massa. Foi este o conceito utilizado pelos Estados 

Unidos para tentar legitimar a ocupação do Iraque, na época do presidente 

George Bush, rejeitado pela comunidade internacional e abandonado 

posteriormente pelos EUA473. Mesmo assim, após a invasão, houve o 

reconhecimento pela ONU da necessidade da reconstrução do país e a 

colaboração de diversas potências estrangeiras nesse processo, inclusive do 

Brasil.  

As medidas de indução ao cumprimento tornaram-se mais efetivas e 

seletivas. Em vez do bloqueio total aos Estados, que muitas vezes pode afetar a 

                                                 
472 ROTBERG, R. I., When States fail: causes and consequences. Princeton: 
Princeton University, 2004, p. 2. 
$'#!T(?4(!?(34780%!3049MD?(!87L(2(34(?!M937L(?49N^(?!;03429!9!I0?7NO0!80?!*?4980?!B3780?!(M!

87L(2(34(?!I9`?(?%!(M!R]!8(!L(C(2(720!8(!GHHK'!U?!(?47M947C9?!I2(C729M!<1(!9?!M937L(?49N^(?!

47C(29M![]H!M7:! I(??09?! (M!E0382(?%! ZHH!M7:! (M!X98278%! ]HH! M7:! (M!=(2:7M%!R]H!M7:! (M!

X(:A0123(!(!RHH!M7:!(M!T0C9!Y02<1('!U!;9I9;7898(!8(!9NO0!;03f1349%!(M!87L(2(34(?!;9I7497?!

80!I:93(49%!M0?429!0!I08(2!8(!02P937c9NO0!89!?0;7(898(!;7C7:!(!?19!;0MI(4i3;79!8(!(>I2(??92!

0I737^(?! ;0028(3989?%! <1(! 2(C(:9M! 9! L9:49! 8(! :(P747M7898(! 80?! *?4980?! B3780?%! 3(??(! ;9?0!

(?I(;`L7;0'!U;2(8749M0?!<1(!9!9I20C9NO0!I(:0!,03?(:50!8(!#(P1293N9!(!9!2(9:7c9NO0!8(!1M9!

9NO0! ;0028(3989! 80?! *?4980?! 4(279M! ;03427A1`80! I929! 1M9! :(P747M7898(! M9702! I929! 9!

73P(2i3;79'! ,L'! =+BTT**%! F'%! (! $""/*%! #'! F'%! ."/*0*)%8'# %3+# $"/%$*0'# *3# *30"(3%0*43%$# $%2@! 93!

734(29;47039:!9;;0134'!,9MA278P(@!,B/%!GHRH%!I'!R'!!



332 

população civil como um todo e de forma negativa, passou-se a congelar os bens 

de determinadas pessoas influentes naquele Estado, que apoiavam o regime 

(nacionais ou não). No processo relativo à Líbia, por exemplo, o congelamento 

dos bens do governo líbio nos EUA foi seletivo. Não apenas procurou manter a 

destinação de determinados recursos considerados essenciais, por exemplo, 

bolsas de estudantes líbios no exterior, como procurou transferir recursos da 

família Qadaffi e do governo líbio no exterior para os grupos insurgentes474. 

De certa forma, a Corte Internacional de Justiça contribuiu para a 

indefinição do conceito e a possibilidade de interpretação pelo Conselho de 

Segurança, quando do julgamento sobre a licitude do uso de armas nucleares. 

De acordo com a Corte, a cada caso é preciso realizar uma avaliação subjetiva e 

contextual das expressões legais “arbitrariedade”, “proporcionalidade”, “efeito 

relativo”. Em outras palavras: não dependem de questões de hermenêutica 

textual, mas dos fatos envolvidos no conflito475. 

O processo de ampliação dos conceitos de ingerência é bastante 

influenciado pelos Estados Unidos, maior potência militar, maior contribuinte 

da Organização das Nações Unidas. A velocidade e a direção do processo têm 

relação direta com seus interesses políticos. Não significa que tal poder seja 

ilimitado, sobretudo porque os demais membros permanentes e não-

permanentes do Conselho de Segurança continuam com agendas próprias e, por 

vezes contrárias, às pretensões norte-americanas, a exemplo do veto à guerra no 

Iraque. 
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O direito humanitário se expande nesse contexto com o aumento 

progressivo de seus temas e de sua densidade normativa. Por meio de 

Resoluções, o Conselho de Segurança criou o Tribunal Penal Internacional para 

a Ex-Iugoslávia, para Ruanda e indicou a criação do Tribunal Penal 

Internacional (TPI476). O processo iniciado pelos tribunais específicos e 

consolidado pelo TPI, a partir do Tratado de Roma, consolida a criação de uma 

justiça internacional para crimes considerados contra toda a humanidade. 

Trata-se de um avanço representativo em relação às concepções anteriores, 

porque, em nome de uma justiça universal, é possível fixar valores comuns que, 

ao menos no plano jurídico, são compartilhados pela grande maioria dos países.  

Há pouco mais de vinte anos, era comum a crítica tradicional de que o 

direito internacional não tinha sanções efetivas, que era um direito sem 

efetividade, sem cogência ou “sem dentes”. O poder de cogência do atual direito 

internacional é bastante claro no direito humanitário quando se observam as 

novas formas de sanção empregadas. Um exemplo é a Iugoslávia que, em nome 

da Comunidade Internacional, diante de uma situação de grave violação dos 

direitos humanos, teve seu presidente Slobodan Milosevic deposto e preso, seu 

território dividido em sete Estados independentes e uma nova constituição, 

instituída no Anexo IV dos Tratados de Paz de Dayton. Trata-se de uma 

inversão da forma tradicional de criação constitucional. Em vez de seguir uma 

lógica autônoma, elaborada a partir de uma assembleia constituinte, eleita pelo 

povo, foi construída de forma heterônoma, originada fora do Estado, elaborada 

para o povo bósnio em nome da comunidade internacional. Ao todo, mais de 

setenta ingerências foram praticadas e, de certa forma, nenhum Estado está fora 

desse processo, seja como sujeito ativo, seja como passivo. 
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A expansão ganha novo fôlego a partir dos atentados de 11 de setembro 

de 2001. Os impactos de uma crise terrorista levam à criação e consolidação de 

uma série de medidas de combate ao terrorismo, que permitem uma aceleração 

da internacionalização do direito humanitário. O direito humanitário nasce, 

assim, como obrigatório, como uma regra inviolável de direito internacional, 

imponível a todos os Estados. Há uma integração vertical, a fixação de uma 

hierarquia, em geral aceita pelos demais Estados.   

Um direito a múltiplas velocidades permite que determinados 

conjuntos normativos avancem sobre os direitos nacionais, vencendo 

resistências anteriores em função de legitimidades adquiridas com os atentados 

terroristas, conferindo novos contornos ao subsistema jurídico internacional. 

Nos âmbitos estatais, criam-se normas nacionais contra o terrorismo, muito 

similares em todo o mundo. O processo de fertilização cruzada entre os 

tribunais é particularmente profícuo nesse campo. As agências de inteligência 

criam redes de interação e troca de informações. As fontes do direito 

internacional estimulam a criação no direito doméstico de novas manifestações 

normativas que internalizam, complementam e dão novas feições e efetividade 

ao subsistema, local e globalmente.  

 Ainda que o conceito de terrorismo não seja bem delineado pelos 

tratados, ao menos limites não são estabelecidos, a expressão exerce um poder 

simbólico mobilizador no direito internacional e no psicológico dos indivíduos 

em todo o mundo. Todos são contra o terrorismo, obviamente, mas não se sabe 

ao certo o que deve ser classificado como tal. O importante, em qualquer caso, 

não são propriamente as vítimas ou os atores que o praticam, como nos demais 

tipos penais, mas as ações ou os motivos, que também podem ser múltiplos. Há 

uma relativização do conceito, necessária para sua universalização477. A expansão 
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do direito internacional humanitário viria para domesticar um estado da 

natureza entre Estados, diminuindo a violência à luz dos direitos humanos. O 

direito internacional seria a fonte da legitimação dos conflitos promovidos pela 

comunidade internacional, levando a uma presunção de sua neutralidade e 

legitimidade478.  

Tanto os defensores dos ataques quanto seus opositores se utilizam de 

uma linguagem normativa, o que em si demonstra a legitimidade do direito 

internacional. A precisão “cirúrgica” dos ataques aéreos e a preocupação em 

poupar civis se relacionam com a busca pela legitimação das ações no plano 

fático, em oposição às tradicionais formas de realizar guerras. Não significa que 

não haja vítimas civis. Há e em grande número479. Não significa que não 

existam interesses egoísticos dos Estados interventores, sempre presentes. No 

entanto, o intervencionismo em nome da defesa contra a violação massiva dos 

direitos humanos leva seu processo de legitimação ao absurdo, ao caracterizar 

como “natural” a intervenção, por criar um caráter extremamente moralizador 

das condutas praticadas, ao tentar afastar o caráter de guerra “natural entre 

Estados”, em uma luta do bem contra o mal480.  

Por fim, o direito humanitário é levado a lidar com a reconstrução dos 

Estados destruídos após um período de conflito interno ou mesmo após a 

ingerência da Organização das Nações Unidas, um processo de construção de 

uma justiça transicional. Neste ponto, a internacionalização do direito atinge 

seu clímax com o desafio da comunidade internacional de reconstruir um 

Estado à luz de valores que reflitam consensos sobre estruturas ideais no plano 

internacional, ao mesmo tempo em que seu discurso leva a crer na manutenção 
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das tradições culturais do Estado atingido. Há inúmeros obstáculos para isso: 

não se sabe ao certo quais valores ou ideias seriam universalmente aceitáveis para 

reconstruir um Estado; tal extrato do direito internacional inexiste; não foram 

encontrados mecanismos satisfatórios, sobretudo sob a ótica das populações 

afetadas para conciliar seus próprios valores culturais àqueles implementados em 

nome da comunidade internacional. Não houve até o presente disposição 

financeira das grandes potências do globo em reconstruir Estados afetados, ao 

menos a ponto de deixá-los com forças econômicas e institucionais suficientes 

para progredirem sozinhos após a saída dos capacetes azuis, mesmo em Estados 

com recursos naturais mais abundantes. Quando essa disposição ocorreu, os 

resultados não foram satisfatórios481. 

 

1.2 Dificuldades de legitimação  

A capacidade ilimitada do direito internacional em encontrar 

fundamentos para suas normas é reconhecida desde sempre. Enquanto os 

direitos nacionais estão limitados pelas constituições nacionais, pelo direito 

internacional e pelo direito dos demais Estados, o direito internacional não 

encontra limites formais, sendo ele próprio competente pelos limites de sua 

competência.  

A discussão é antiga e persiste desde os primeiros autores modernos. No 

século XVIII, havia a separação do justo e do bom em uma visão liberal, que 

preservava a autonomia dos Estados e sua liberdade de agir como desejassem 

internamente; e uma visão providencialista, pela qual o direito internacional 

deveria promover valores considerados humanos a cada época, com diferentes 
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roupagens na discussão entre direito natural e positivismo, ainda que houvesse 

diferentes concepções do que fosse justiça. Esses conceitos ganham contornos 

não muito diferentes nos séculos seguintes482. A partir do início do século XX, 

passa-se a encontrar limites no poder legiferante dos Estados a partir da 

identificação de uma missão social da comunidade internacional. Nas palavras 

de Verdross, “a comunidade internacional, como instância suprema na pirâmide 

das autoridades temporais, é evidentemente ilimitada do ponto de vista jurídico; 

no entanto, está submetida às regras da humanidade e da justiça”483.  

A categoria “humanidade” apenas ganha contornos mais bem definidos 

a partir da Segunda Guerra Mundial e se relaciona com a proteção universal dos 

direitos humanos, em larga escala. Os principais desafios aos atentados contra a 

humanidade e a justiça global deixam de ser as guerras internacionais e passam a 

ser ditadores que oprimem seus povos contra aspirações democráticas e grupos 

terroristas. Em qualquer caso, seu combate exige alteração da visão dos limites 

soberanos dos Estados e da prevalência de direitos e garantias individuais sobre 

o interesse coletivo de segurança, limites sempre de difícil transposição. As ações 

do direito humanitário são realizadas em nome da defesa da “humanidade”. 

Trata-se de um conceito antigo, mas que ganha novas feições, a partir dos anos 

noventa. O direito internacional humanitário se constrói em torno da lógica do 

combate ao desumano e com a mitigação da ideia liberal de autodeterminação 

dos Estados484. A humanidade nem sempre teve uma boa reputação: seu 
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universalismo é visto como totalitário e ameaçador dos homens em sua 

singularidade e também inquietante para os Estados em sua soberania485.  

Há vários obstáculos para que este subsistema jurídico amplie ou 

universalize sua legitimidade: falta de uniformidade entre as ações tomadas; 

inefetividade das ingerências em função do não-alocamento de recursos durante 

o processo de reconstrução; tentativa de exportação de modelos de organização 

política, desconsiderando estruturas culturais seculares; déficit democrático na 

tomada de decisões; inexistência de um conjunto de normas realmente 

universais; impossibilidade de reação contra atos não-autorizados pelo Conselho 

de Segurança pelas grandes potências militares.  

Primeiro: em relação aos atos de ingerência, a não-uniformidade de 

atuação do Conselho de Segurança a todas as regiões do planeta onde ocorrem 

violações massivas aos direitos humanos ou mesmo sua ausência em alguns 

cenários mais graves, como Darfour, por exemplo, tem posto obstáculos à 

legitimação desse conjunto normativo. Questiona-se não a intervenção, mas a 

ausência de intervenção. Se a ONU age em nome da defesa dos direitos 

humanos e não em função de interesses estratégicos, econômicos ou políticos 

dos membros permanentes do Conselho de Segurança, por que não agiria da 

mesma forma em regiões igualmente colapsadas ou de graves violações de 

direitos humanos? A coerência do discurso se mostra essencial para seu ganho de 

legitimidade. A ingerência em Angola, no Kuait, no Iraque é constantemente 

criticada como intervenção de interesse econômico, relacionada ao domínio de 

áreas produtoras de petróleo e não à legítima defesa coletiva em nome da 

proteção dos direitos humanos. 

Segundo: a Organização das Nações Unidas é criticada interna e 

externamente pela modéstia nos esforços de reconstrução dos Estados. Após as 
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desmobilizações dos grupos em conflito, em praticamente nenhuma 

experiência, destinou-se uma percentagem razoável de recursos necessários para 

criar instituições capazes de lidar com as necessidades locais. O resultado é a 

manutenção do caos, quando não há aumento da situação de violência e falta de 

governo. De fato, parece ser pouco provável que um regime democrático possa 

ser imposto por tropas militares. A imposição de modelos, como foi realizada no 

Japão e na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, e na Bósnia-

Hezergóvina parece que dificilmente poderá ser repetida. A manutenção da 

ordem em novos regimes democráticos nos países recentemente ocupados está 

diretamente relacionada com o cumprimento das promessas de 

desenvolvimento realizadas, mas cujos recursos necessários para seu 

cumprimento não têm sido destinados486.  

Terceiro: a implementação de modelos democráticos ocidentais em 

países que não tinham experiência com o sufrágio universal, sem o preparo 

necessário ou a concordância dos diferentes grupos tradicionalmente no 

comando, contribui para a manutenção da violência e o choque de culturas. 

Nas ações de ingerência, o “choque de civilizações”487 ocorre dentro dos Estados 

em colapso, entre seu modelo tradicional de organização do poder e os modelos 

importados pelos responsáveis pela ingerência, entre outros fatores que escapam 

ao foco deste trabalho. A ausência de uma força militar realmente internacional, 

com uma administração comum, contribui para a diversidade de capacidades, 

resultados e possibilidades de ingerência, além da forte influência das potências 

militarmente importantes, sobretudo Estados Unidos e Reino Unido. A falta de 

efetividade dos objetivos perseguidos contribui para a perda de legitimidade das 

ações e da confiança em soluções possíveis para conflitos localizados. 
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Quarto: a composição do Conselho de Segurança, com apenas cinco 

membros permanentes, vencedores da Segunda Guerra Mundial, não revela a 

atual distribuição de forças no planeta. Sob qualquer prisma que se coloque a 

questão, outros Estados deveriam participar do processo decisório, senão 

instâncias mais jurídicas de solução de conflitos. As tentativas do Brasil, Índia, 

Japão e Alemanha de se tornarem membros permanentes têm sido frustradas. 

Mesmo com um Conselho de Segurança reformado, não se conseguiria 

identificar uma representação da humanidade, ao menos nas lógicas tradicionais 

de representação política. A inexistência de um “povo mundial” dificulta a 

identidade global com os mecanismos de governo do exercício da violência, 

realizado pela ONU488. 

Quinto: não existem mecanismos para evitar as intervenções dos 

Estados Unidos, não-autorizadas pelo Conselho de Segurança, a exemplo da 

intervenção no Iraque, em 2002, ou na Iugoslávia, em 1991489, ou realizar a 

intervenção contra os interesses dos membros permanentes. Outros conflitos, 

considerados internos, são simplesmente ignorados pelo Conselho de 

Segurança, a exemplo da Chechênia na Rússia, pelo fato de envolver um 

Estado-membro do próprio Conselho de Segurança, que poderia facilmente 

exercer seu poder de veto contra uma ação coletiva. Além disso, a falta de 

consenso sobre regras gerais e a discussão sobre até que ponto deve ser exercida a 

liberdade dos Estados mais poderosos em categorizar determinado ato como 

terrorista não deveriam ser controladas por uma autoridade internacional, e se a 

própria ONU não cairia em descrédito em face da inflexão aos interesses dos 
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membros do Conselho de Segurança490. A expectativa de sanção moral da 

comunidade internacional parece não ser suficiente para dissuadir os Estados 

mais fortes a agirem sozinhos quando seu pleito é negado pelos demais 

membros permanentes e a não sofrerem sanção alguma por isso. Os críticos 

mais severos consideram se a ONU não seria apenas uma forma de legitimação 

de interesses de alguns Estados.  

Há críticas sobre a adequação do uso de medidas unilaterais, fundadas 

na assimetria de forças, para resolver conflitos humanitários. De acordo com 

vários autores, sobretudo americanos, os interesses dos EUA seriam melhor 

atingidos com o reforço da ideia de processos jurídicos transnacionais 

legítimos491. Tanto o caso do Iraque, quanto o da Coreia do Norte são 

comumente citados. No Iraque, em 2009, os Estados Unidos iniciaram um 

processo de criminalização do governo de Saddam Hussein. O Congresso norte-

americano aprovou o uso de medidas armadas contra o Iraque em 16.10.2002. 

Logo em seguida, o Conselho de Segurança aprovou por unanimidade a 

Resolução 1441, prevendo que o governo de Saddam Hussein estaria violando o 

direito internacional caso tivesse armas de destruição em massa. Durante algum 

tempo, houve inspeções internacionais procurando essas armas no Iraque e não 

foram encontradas. O presidente Chirac, da França, havia anunciado que 

vetaria qualquer decisão de invasão ao Iraque, mesmo porque não havia motivos 

para tanto. A administração Bush, em vez de estruturar o processo de 

construção de um consenso no Conselho de Segurança, considerou que a 

reversão da decisão seria muito difícil politicamente e realizou a invasão em 
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conjunto com o Reino Unido, o que foi considerado pelo Secretário-Geral da 

ONU, meses depois, como uma violação do direito internacional492.  

De acordo com diferentes autores americanos, a incriminação de 

Saddam Hussein por meio de tribunais internacionais, a evolução gradativa de 

sanções contra o Iraque, ainda que mais demoradas no tempo, teriam 

contribuído para o ganho de legitimidade norte-americana, para a preservação 

de centenas de vidas e a economia de recursos financeiros gastos na guerra, além 

de provavelmente contribuir para um processo mais facilitado de reconstrução 

do país com menor resistência de grupos paramilitares locais. Em outras 

palavras, a construção de uma legitimidade dos processos jurídicos 

transnacionais, como o fortalecimento do Conselho de Segurança, a ratificação 

do TPI, o fechamento de Guantánamo, o fim da teoria do combatente inimigo, 

o uso tático do multilateralismo contribuiriam para atingir os objetivos 

americanos mais do que o uso de sua assimetria militar493. De fato, ao analisar 

os diferentes discursos a partir da Administração Obama e os argumentos 

durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, em relação ao Irã, em 

2012, nota-se um marcante sentimento de erro quando da decisão de entrar em 

guerra unilateralmente contra o Iraque. Reforça-se a ideia da necessidade de 

ação conforme o direito internacional, para sua legitimidade e efetividade, 

mesmo no plano político doméstico. 
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2 EXPANSÃO, ADENSAMENTO E EFETIVIDADE DO DIREITO 

PENAL INTERNACIONAL: A TENTATIVA DE CONSTRUÇÃO DE 

VALORES COMUNS 

Houve uma expansão importante do direito penal internacional. De 

um lado, a expansão de um direito penal contra violações massivas aos direitos 

humanos e contra o terrorismo, no âmbito dos direitos nacionais. De outro, no 

direito internacional, a criação de um sistema multinível de punição por meio 

de tribunais internacionais e de tribunais mistos.  

No direito material, universalizam-se tipos penais relacionados aos 

crimes contra a humanidade. Ha uma expansão dos fatos vistos como violadores 

de um direito geral, como violadores de valores comuns, o que no passado se 

considerava de difícil realização494. A construção de valores comuns esbarra no 

multiculturalismo e na supressão de direitos e garantias individuais. A criação 

do discurso no âmbito interno e internacional, com tipos penais próximos, 

demonstra a evolução do interesse de ação da comunidade internacional em 

torno de valores punitivos pretensamente universais.  

A dificuldade deste novo contexto é lidar com a ideia de combate ao 

desumano, dentro de uma lógica que, muitas vezes, se constrói com a violação 

de direitos e garantias individuais. De certo modo, o direito penal internacional 

acaba transformando-se pela ação dos judiciários nacionais, que reformatam as 

ações de seus Estados tanto no plano interno, quanto no plano internacional. 

2.1 O direito internacional construído pelos Executivos e Legislativos: o reforço do 

desumano  

No plano internacional, nota-se a proliferação de tribunais penais 

internacionais para julgar crimes ocorridos em territórios específicos do 
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Tribunal Penal para a Ex-Iugoslávia, em 1993495; do Tribunal Penal para 

Ruanda, em 1994496; do Tribunal Especial para o Líbano, em 2009497 ou de 

tribunais gerais, como o Tribunal Penal Internacional, em 2002498 ou de 

tribunais mistos, com juízes nacionais e juízes internacionais, como em Serra 

Leoa e no Timor Leste. O elemento comum deste conjunto normativo é o 

combate ao desumano, sobretudo a punição de crimes contra a humanidade.  

A assinatura do Estatuto de Roma por mais de 114 Estados, há poucos 

anos, demonstra a aceitação dos crimes previstos e a necessidade de punição 

internacional, bem como a pressão exercida sobre Estados contrários para 

participarem do sistema. Mesmo com 114 Estados, a população dos Estados-

membros do TPI compreende apenas 20% da população mundial, pois não 

houve a ratificação do Estatuto de Roma por vários Estados importantes e 

populosos, como a China, os Estados Unidos, a Índia. Ainda que estes países 

não participem do sistema multilateral, houve mudanças significativas nas 

normas internas de combate aos crimes contra a humanidade, sobretudo ao 

terrorismo. 

Outro fenômeno interessante é a criação de cortes mistas, integrantes do 

sistema jurídico nacional, mas com juízes estrangeiros, a partir das ações de 

ingerência da ONU. Há casos no Camboja, Timor Leste, Serra Leoa, Ruanda e 

outros. Estes tribunais aplicam o direito nacional dos Estados onde se situam, 

bem como outras normas de direito internacional que os juízes considerem 

pertinentes para os casos concretos. Os juízes são oriundos de diferentes tradições 
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jurídicas; o resultado é um direito híbrido499, bastante internacionalizado, fruto 

não apenas da aplicação do direito local, como do direito internacional, mas 

também de suas percepções nacionais sobre como aplicar os institutos jurídicos. 

Neste caso, os juízes estrangeiros utilizam o direito nacional, todavia, marcado por 

suas formações jurídicas, o que leva a um direito sui generis, de transição. Os 

tribunais penais internacionais, sobretudo a partir da prática do TPI-Ex, 

conseguiram avançar na construção de um sistema jurídico penal híbrido, entre 

a tradição continental e a de common law, em determinados pontos centrais. 

Um exemplo é a revisão das regras de procedimento de oitiva e o valor da prova 

testemunhal. O TPI refez diversas vezes o procedimento, criando por fim um 

procedimento próprio, um misto entre o sistema contraditório e o inquisitivo. 

O mesmo se nota no uso de fontes internacionais500.  

No âmbito doméstico, houve a criação de normas para punição de 

crimes contra a humanidade. Muitas delas, impulsionadas pela revisão dos 

conceitos de territorialidade dos sistemas penais nacionais ou pela revisão das 

leis de anistia na América Latina, levaram ao julgamento de diversos crimes 

cometidos durante os anos setenta e oitenta, agora considerados crimes contra a 

humanidade. Outras, com a criação de lógicas diferentes para os acusados de 

crimes de terrorismo, possibilitaram a supressão de direitos e de garantias 

individuais501. 

Este cenário com tribunais internacionais e tribunais nacionais mistos, 

mais do que um estágio embrionário de construção de um sistema jurídico, 
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configura a existência de um sistema jurídico penal multinível, complementar às 

instituições nacionais e internacionais, ou seja, uma característica da maior 

complexidade do direito internacional. No fundo, mais do que criar 

procedimentos comuns, intermediários entre os dois sistemas, as instituições 

penais caminham para a construção de uma lógica comum de comunicação 

entre diferentes sistemas jurídicos502. 

Parte-se da ideia de que as diferentes culturas do globo têm um 

pressuposto comum de preservação da vida humana. A construção de um 

arcabouço jurídico, não necessariamente fundado em um direito natural pré-

constituído, busca criar um conjunto normativo a partir do qual atos 

desumanos mais graves recebam punição diretamente dos Estados ou da 

comunidade internacional quando os Estados não forem capazes de punir os 

criminosos, internamente. Os crimes previstos no tribunal penal internacional 

podem ser vistos como uma fotografia de um eventual direito natural ou como 

o resultado de um direito positivo construído, a partir da negociação entre os 

Estados ou mesmo ambos. No primeiro caso, de um direito natural, haveria a 

positivação de valores preexistentes nos Estados. No segundo, ainda que tais 

valores não fossem punidos internamente ou não fossem considerados negativos 

no passado, haveria um processo de convencimento à participação no novo 

regime, partindo das negociações internacionais. Talvez ambos, vindo de 

diferentes realidades nacionais, mas com forte hegemonia de alguns Estados.  

As modalidades de tipos penais variam em torno de diferentes violações 

massivas aos direitos humanos. Há crimes de genocídio, crimes contra a 

humanidade e crimes de guerra. O rol dos tipos penais internacionais é 

expressivo. Os crimes de genocídio podem ser, por exemplo, por morte, por 

atentado grave contra a integridade física e mental, por esterilização forçada ou 
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transferência forçada de crianças de um determinado grupo étnico ou de outro 

grupo social. Os crimes contra a humanidade podem ser: morte, extermínio, 

escravidão, transferência forçada de populações, estupro, prostituição forçada, 

gravidez forçada, esterilização forçada, perseguição, desaparecimento, apartheid, 

entre outros. Os crimes de guerra podem ser: experiências biológicas com seres 

humanos, tortura, tratamento desumano ou degradante, deportação ou 

detenção ilegal, tomada de reféns, mutilação, perseguição aos bens dos inimigos, 

pilhagem, uso de armas proibidas, como as biológicas, os venenos, certos tipos 

de armas nucleares etc .  

É certo que as barreiras de um mundo multicultural cederam espaço 

para a construção de um direito penal – essencialmente relacionado à cultura – 

com um mínimo comum punitivo mundial. No entanto, não se trata de uma 

fusão entre os diferentes sistemas jurídicos do mundo. Uma verdadeira 

hibridação exigiria um trabalho muito mais profundo do que um simples 

acúmulo de experiências. As citações dos trabalhos do TPI-Ex e do TPI revelam 

muito bem a forte hegemonia do direito de alguns Estados na construção de um 

direito penal internacional a partir dos tribunais, como Estados Unidos, 

Alemanha, Reino Unido, França e Itália503. 

Trata-se de um processo de universalização de punições massivas a 

direitos humanos, numa tentativa de construir um conceito universal a partir do 

direito positivo internacional, com forte presença do direito das potências 

ocidentais. Desde a revolução burguesa, estabeleceu-se uma nova concepção de 

direitos humanos, que buscava a defesa da dignidade humana em relação a toda 

a sociedade, evitando sua supressão por interesses coletivos, a solidariedade e a 

equidade. A equidade seria alcançada pela democracia, livre mercado, liberdade 
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do conhecimento científico e discussão de ideias504. No plano multilateral, os 

tribunais penais internacionais buscam suprimir formas de destruição coletiva 

desses direitos505.  

Os mecanismos são considerados como complementares aos direitos 

nacionais e não-substitutivos. De certa forma, reconhece-se certa legitimidade a 

partir da possibilidade de perseguição a determinados indivíduos, como antigos 

ou atuais chefes de Estado, que não são punidos em seus próprios países. Os 

exemplos do Tribunal Penal Internacional e da Corte Internacional de Justiça 

demonstram ações concretas sobre o tema. 

 

O combate ao desumano em seu sentido coletivo é muitas vezes 

realizado com atos que ferem os direitos e garantias individuais, sobretudo em 

Estados que sofrem mais diretamente os efeitos dos atentados. Na Irlanda, uma 

lei sobre as infrações contra o Estado foi publicada em 1939, emendada muitas 

vezes, com diferentes situações de exceção para os acusados de crimes de 

terrorismo, em relação aos acusados por crimes comuns. O mesmo ocorreu na 

Alemanha, nos anos sessenta e setenta, com a Fração Armada Vermelha, ou na 

Itália, com as Brigadas Vermelhas. Na Espanha, o mesmo, sobretudo nos anos 

setenta. 

Um exemplo marcante é a justificativa jurídica para a manutenção de 

presos em Guantánamo. A partir dos atentados de 11 de setembro, o direito 

americano criou a categoria de inimigos combatentes ilegais, suficiente para a 

prisão por prazos maiores do que os admitidos em geral e julgamento por 

tribunais de exceção. A partir do Ato de Comissões Militares de 2009, a 

categoria recebe um novo tratamento como "inimigo beligerante 
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desprivilegiado": permite-se o julgamento por tribunais de exceção, embora se 

restrinjam as possibilidades de aprisionamento. O novo paradigma leva, assim, à 

expansão de conceitos legitimadores de atos desumanos. Para alguns autores, 

trata-se de um processo de refluxo da internacionalização, com a nacionalização 

dos tratamentos de atos terroristas, que pode levar a uma cadeia regressiva de 

vingança506.  

Em nosso entender, há a construção de um novo processo de 

internacionalização pela multiplicação de mecanismos similares em diferentes 

instâncias. As nacionais reforçam a ideia de um conjunto multínivel. O direito 

da guerra abandona uma lógica dogmática jurídico-moral sobre o tripé crime-

culpabilidade-punição por outra lógica de segurança do Estado, a defesa social. 

O inimigo não é necessariamente um Estado, mas grupos privados considerados 

terroristas que devem ser neutralizados ou eliminados, abandonando qualquer 

lógica de ressocialização. Além disso, há que se ressaltar que a tendência à 

punição unilateral de combatentes considerados terroristas pode levar à 

multiplicação dos antagonismos e à criação de maior violência. Os acusados de 

terrorismo, sérvios, croatas, tutsis, bascos são muitas vezes heróis em seus 

grupos, e os julgamentos em tribunais de exceção podem contribuir para 

reforçar sua linguagem combativa, dando-lhes subsídios para expandir sua 

atuação507. 
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2.2 O direito internacional reconstruído pelos Judiciários: a compensação 

do desumano a partir dos tribunais nacionais 

A expansão de regimes de exceção e tribunais nacionais, mistos e 

internacionais é contrabalanceada pela reação dos Poderes Judiciários nacionais. 

A renacionalização do debate humaniza o direito humanitário. Aqui, nota-se a 

confluência de um novo ator, que ingressa em um momento seguinte no 

processo e dá novas feições ao conjunto normativo. Os Poderes Judiciários 

nacionais servem como contrapeso à expansão de um discurso nacional e 

internacional de supressão de direitos e garantias individuais em nome do 

terrorismo. Em diferentes casos, a pretensão universalizante dos Poderes 

Executivo e Legislativo, mais sensíveis às pressões políticas momentâneas, é 

refreada por discussões judiciais. Durante a Guerra Fria e nos primeiros 

momentos após os atentados de 11 de setembro, percebe-se certa curvatura dos 

Judiciários aos avanços do Executivo de diferentes Estados no reforço das regras 

antiterroristas.  

No início, nota-se que alguns juízes validam os atos do Executivo. Um 

exemplo se dá com a confirmação pelo Judiciário inglês da legalidade da 

extradição de acusados de terrorismo para países onde provavelmente seriam 

torturados. Em um contencioso, considerou-se que o Poder Executivo era 

competente para lidar com os riscos políticos envolvidos na extradição e não o 

Judiciário. A decisão de Lord Hoffman, na Câmara dos Lordes, sobre a 

possibilidade de deportação de um cidadão paquistanês mostra bem a questão: 
O ponto é se a consideração como ‘interesse’ da segurança 
nacional é ou não uma questão jurídica. Trata-se de um assunto 
de julgamento e de política. De acordo com a constituição do 
Reino Unido e da maior dos demais Estados, decisões sobre se 
algo é ou não compreendido como interesse da segurança 
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nacional não é um tema para decisões judiciais. Elas são 
confiadas ao Executivo508. 
 

Em outro caso interessante, em Israel, a Suprema Corte avançou na 

teoria criando o conceito de "assassinatos de pessoas-alvo", admitidos sem 

julgamento, bem como a morte de outros civis inocentes como danos colaterais, 

apreciados caso a caso dentro da lógica do princípio da proporcionalidade em 

função das vidas salvas com a morte de terroristas509. 

Esta linha interpretativa logo foi reformada. No Reino Unido, poucos 

anos após as primeiras decisões confirmando o regime especial para casos de 

terrorismo, a Câmara dos Lordes passou a limitar os atos do Executivo. A partir 

de 2004, consolida-se uma visão restritiva de abusos a direitos individuais e 

torna-se proibida a extradição de cidadãos que podem ser alvo de tortura, ainda 

que suspeitos de terrorismo, não apenas com a revisão das medidas consideradas 

pelo Executivo como necessárias para evitar o terrorismo, mas da própria 
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determinação dos riscos envolvidos510. O mesmo foi adotado em diferentes 

países, como Nova Zelândia, França, Espanha, Itália, Canadá a partir da leitura 

à luz dos direitos e garantias individuais constitucionais em conflito de normas 

antiterroristas. Entre os casos mais comuns, encontra-se a proibição de 

gravações telefônicas sem autorização judicial; de extradição com risco de 

tortura ou assassinatos nos países de acolhimento; de detenção provisória por 

períodos longos, sem julgamento; de possibilidade de informar parentes sobre a 

prisão ou de ter assistência de advogados, entre outros511.  

No Canadá, a partir de 2002, a Suprema Corte estabeleceu limites aos 

poderes do Executivo. No Contencioso Suresh, discutia-se a possibilidade de 

atender a um pedido do Sri Lanka para extradição de um membro dos Tigres 

para a Liberação do Tamil Elam (grupo revolucionário do Sri Lanka), 

considerado como um grupo terrorista por diferentes países. A Corte proibiu a 

extradição sob o argumento que Suresh poderia ser torturado no Sri Lanka512. O 

mesmo ocorreu no caso Jabalah, onde se discutia a possibilidade de extradição 
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de um cidadão egípcio. Neste caso, a decisão admitia a extradição, mas apenas 

para países onde os riscos do indivíduo ser torturado fossem menores513. 

Atualmente, a CIJ julga um caso em que a França se nega a extradir a Ruanda, 

sob o argumento que o extraditando seria torturado naquele pais514.  

O mesmo movimento ocorreu progressivamente nos Estados Unidos, a 

partir das discussões da Suprema Corte sobre Guantánamo. Os dois 

contenciosos mais famosos foram Rasul e Hamdi515. A discussão da jurisdição 

norte-americana sobre as pessoas detidas pelo Governo norte-americano e 

enviadas à prisão de Guantánamo mostra outra situação interessante de 

tentativa de criação de uma jurisdição estrangeira, pelo mesmo Estado, para 

evitar que os prisioneiros possam beneficiar-se dos direitos constitucionais 

garantidos nacionalmente. Em diferentes casos, os acusados não tinham direito 

a julgamento, acesso a advogados ou mesmo conhecimento das acusações contra 

si.  

No Contencioso Rasul v. Bush, o Executivo americano alegava que o 

Judiciário nacional não tinha competência para julgar o caso, porque se tratava 

de uma jurisdição estrangeira. Em primeira instância, houve o reconhecimento 

de um precedente em 1950, que previa a impossibilidade dos tribunais 

americanos julgar acusados presos em uma prisão de guerra na Alemanha, 

administrada pelos EUA. Em 2002, uma ONG de direitos humanos, o Centro 

para Direitos Constitucionais, ingressou com uma petição para revisão da 

decisão inicial nos Contenciosos Rasul v. Bush e Habib v. Bush, julgados 

finalmente em 28.06.2004. O domínio sobre o território e a relação direta do 
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governo americano em todas as etapas do processo de encarceramento dos 

presos por atos terroristas levaram o Judiciário americano a rever a possibilidade 

de sua jurisdição além das fronteiras tradicionais516. 

No Contencioso Hamdi v. Rumsfeld517 discutia-se a possibilidade das 

Comissões criadas pelo Poder Executivo para determinar o status dos presos em 

Guantánamo. De acordo com a Suprema Corte, os Estados Unidos estão 

vinculados às Convenções de Genebra de 1949 e não poderiam derrogar o 

direito internacional sem autorização do Congresso. Na prática, houve uma 

limitação da teoria do combatente inimigo (comparada por vários autores ao 

homo sacer romano518), a partir de uma limitação imposta pelo Judiciário norte-

americano519.  

Na Europa, os tribunais da Alemanha e da França se destacam por 

impor maiores limites ao Executivo. Na França, o Conselho Constitucional 

declarou inconstitucional alguns aspectos da Lei para reforçar as medidas de 

repressão ao terrorismo, o que alterou o Código de Processo Penal, 

especialmente os poderes atribuídos ao Ministério Público e à polícia judiciária 

de realizar perquirições a residências de pessoas, mesmo durante a noite, 

durante a investigação policial. Neste caso, discutia-se a proporcionalidade das 

medidas tomadas e sua real necessidade para combater o terrorismo520. Na 

Alemanha, o Bundestag limitou os efeitos da lei que permitia a derrubada de 

                                                 
%!&!=*+XUT%!/'!#'%!I,+/"-#%-#84-)4&4$*0%3#0(%3-3%0*43%$#%804(-%!0I'!;74'%!I'!J'!"

%!'!,024(!#1I2(M9!80?!*?4980?!B3780?%!p9?(2!*?9M!-9M87!938!*?9M!&0198!-9M87!<K!d039:8!

-'!+1M?L(:8%!#(;2(942Q!0L!d(L(3?(!xJGG!B#!]H[y%!d(;7?O0!8(!G\'HZ'GHHJ'!

%!(!.(2!UwUX=*T%!w'%!d4)4#-%8"('!/08(2!?0A(2930!(!C789!319%!E7?A09@!/2(?(3N9%!RSS\'!

%!)!=Y*T.*TY#$Y%!*'%!M3*0"+KKKO!0I'!;74'%!I'!RK'!*?4(?!;9?0?!I2(;7?9M!?(2!8(?(3C0:C780?%!;0M!A9?(!

(M!01420?!91402(?!49MA6M'!

%"*544I@ssaaa';03?(7:D;03?474147033(:'L2s;03?(7:D;03?474147033(:sL293;97?s:(?D

8(;7?703?s9;;(?DI92D894(s8(;7?703?D8(I17?DRS]SsRSSZsSZDK[[D8;s8(;7?703D3DSZDK[[D8;D

81DRZDf17::(4DRSSZ'RH\RZ'54M:'!!



355 

aviões civis tomados por sequestradores terroristas, quando era previsível que 

tais aviões seriam destinados a ser derrubados contra alvos povoados, em função 

do princípio da dignidade humana. Neste caso, previu diferentes situações que 

devem ser analisadas à luz do princípio da proporcionalidade, como a 

possibilidade de obstrução da aeronave sem sua destruição no ar, a existência de 

reféns, o alvo a ser atingido, entre outros521.  

No Brasil, a mesma lógica poderia ter sido levantada. Em muitos casos, 

tais normas conflituam diretamente com direitos e garantias individuais, 

sobretudo quando se trata da limitação de direitos de indivíduos e empresas 

relacionados a atentados terroristas ou ajuda a Estados, objeto de sanção por 

parte do Conselho de Segurança. Exemplos seriam as Resoluções do Conselho 

de Segurança e do Comitê de Sanções que solicitavam o bloqueio de ativos e 

bens, e a proibição de viagem, ainda que em trânsito, de indivíduos suspeitos de 

cooperarem com o desenvolvimento do programa nuclear da Coreia do Norte, 

em 2006, e do Irã, em 2007522. Ainda que se trate de uma medida importante 

para atingir os objetivos perseguidos pela ONU, no direito brasileiro qualquer 

confisco de bens ou restrição da liberdade de ir e vir apenas poderiam ser 

determinados pelo Poder Judiciário, após o devido processo legal. A medida não 

foi questionada internamente, mesmo porque essas pessoas têm pouco interesse 

em aparecer perante os tribunais e talvez não tenham ativos no Brasil, mas 

dificilmente haveria como justificar, dentro da lógica do ordenamento jurídico 

nacional, o cumprimento desta Resolução do Conselho de Segurança. 

Embora não se trate de um tribunal nacional, o Tribunal de Justiça da 

União Europeia pode ser citado como exemplo nesta parte do trabalho por sua 
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característica sui generis. O TJUE teve a oportunidade de rever decisões do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, apreciando sua legalidade, não 

apenas à luz do direito europeu, como também do próprio direito onusiano. Os 

contenciosos Yusuf e Kadi são exemplos marcantes. O Conselho de Segurança 

ordenou o congelamento dos bens de pessoas supostamente envolvidas com o 

financiamento do terrorismo, especialmente com os talibãs e o Al-Qaeda. A 

Comissão Europeia editou o regulamento 881/2002, com a lista dos nomes das 

pessoas a terem seus bens congelados, entre os quais Ahmed Ali Yusuf (residente 

na Suécia) e Yassin Abdullah Kadi (residente da Arábia Saudita). Yusuf, em 

conjunto com a empresa Al Barakaat, bem como Yassin Abdullah Kadi 

ingressaram com uma ação perante o TJUE, pedindo a anulação do 

regulamento, com base no art. 230 do Tratado de Roma, em especial com base 

na arbitrariedade da forma como seus nomes foram incluídos nessa lista. A 

Corte de Primeira Instância julgou que a decisão e a lista não poderiam ser 

alteradas, porque se tratava de norma obrigatória do Conselho de Segurança, 

oponível a todos os Estados e apenas poderia ser não-aplicada, em caso de 

violação da norma de jus cogens. O interessante, no entanto, foi que o TJUE 

testou a legalidade da resolução do Conselho de Segurança à luz do direito 

internacional. Em outras palavras, considerou-se competente para rever a 

legalidade dos atos emanados pelo mesmo. Embora não aplicado ao caso 

concreto, trata-se de uma limitação prática dos poderes do Conselho de 

Segurança por um tribunal regional. As partes, bem como o Advogado-Geral, 

propuseram recurso para pedir a anulação do Regulamento, com base na 

violação do direito comunitário. O Tribunal confirmou a decisão de primeira 

instância, não com base na sintonia entre a política antiterrorismo europeia e 

aquela do Conselho de Segurança, como em primeira instância, mas 
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principalmente pela possibilidade da imposição de limitações econômicas ao 

direito de propriedade, em nome do combate ao terrorismo523.  

 

2.3 Dificuldades de legitimação de um sistema de pretensão universal 

A internacionalização do direito penal se faz por meio de um caminho 

paradoxal entre a expansão de normas internas e internacionais de combate à 

violação massiva de direitos humanos, à proliferação de métodos que em si 

violam os direitos individuais e a sua compensação por tribunais locais. Os 

demais atores cívicos contribuem para os avanços comuns das duas formas de 

pensamento. O resultado é o acúmulo de dispositivos parciais e imprecisos, 

resultantes de ganhos pontuais na dialética entre posições restritivas dos direitos 

individuais, fundadas na luta contra o terrorismo versus posições em defesa dos 

direitos humanos e garantias individuais524. 

Há um déficit de legitimidade nas ações dos tribunais penais 

internacionais. O Tribunal Penal Internacional tem concentrado seus esforços 

na atuação em países africanos, pobres. O sistema penal internacional parece 

reproduzir os problemas do sistema penal brasileiro ou norte-americano. Muito 

embora tenha a participação da grande maioria dos países do mundo, os mais 

participantes nas ações de ingerência não se submetem ao processo. Os Estados 

de 80% da população do planeta não aceitam sua competência, em especial os 

Estados Unidos, a China, a Índia e o Paquistão, que participam ativamente de 

atividades de ingerência em nome das Nações Unidas. Foram os Estados 
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Unidos um dos principais protagonistas na criação do Tribunal Penal 

Internacional, mas se recusaram a ratificar o tratado.  

Por sua posição hegemônica nesse regime, os EUA, China, Índia e 

Paquistão mantêm a posição mais confortável de julgar eles mesmos, conforme 

seu direito e conveniência, seus soldados que praticam crimes de guerra, ao 

mesmo tempo em que criam um arcabouço legal que legitima a exportação de 

valores e ações em todo o mundo. Sob a ótica do direito internacional, a falta de 

ações contra países desenvolvidos e a ausência americana no sistema irradiam 

uma visão de um direito imposto pelas principais potências aos países mais 

pobres do planeta. 

No mesmo sentido, o TPI concentra suas ações sobre Estados africanos. 

Em favor dos Estados Unidos e dos Estados europeus, pode-se argumentar que 

os casos de crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou genocídio 

praticados por seus nacionais não ficaram impunes quando praticados em seus 

territórios. O Tribunal Penal Internacional viria para suprir a falta de 

capacidade de um Estado em punir seus próprios nacionais e, sobretudo, os 

africanos teriam esta falta de capacidade. A própria discussão no contexto do 

Tribunal Penal Internacional do que seria ato terrorista foi conduzida para uma 

interpretação das possibilidades admitidas dentro da lógica do direito norte-

americano525. 

O mesmo ocorre com o Tribunal Penal para a Ex-Iugoslávia, por 

exemplo. Os acusados alegam que tais tribunais seriam mecanismos de falsa 

legitimação de interesses de grandes potências, sem necessariamente ter apoio da 
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Assembleia Geral das Nações Unidas. O discurso de defesa de Milosevic é 

ilustrativo a esse respeito: " considero que este tribunal é falso, que a denúncia é 

um ato errôneo, sem legitimidade, que não foi adotada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas. Não é, portanto, necessário que eu designe um Conselho de 

Defesa, uma vez que esta é uma ordem ilegal... Este processo tem por objetivo 

produzir uma falsa justificativa dos crimes de guerra praticados pela OTAN na 

Iugoslávia"526. 

Além disso, ainda há baixa efetividade das estruturas criadas. Nos dez 

primeiros anos de criação, apenas 50 pessoas foram presas pelos genocídios na 

Ex-Iugoslávia e 20, em Ruanda. Mais marcante ainda se considerarmos que o 

orçamento desses tribunais é superior a um bilhão de dólares, ou quase 15% do 

total do orçamento das Nações Unidas527.  

O universalismo do direito humanitário de hoje não é o mesmo 

jusnaturalismo de ontem. Discute-se a emergência de novos valores, construídos 

a partir do positivismo, acordados entre a humanidade. “Indica um objetivo a 

ser alcançado, mesmo que não determine um conteúdo preciso e estável. Propõe 

uma discussão que coloca no nível das convicções inseridas nas formas de vida 

em concreto, propõe transposição para o campo jurídico”528.  

O universal, no sentido de sua aplicação global, inexiste. Há um 

processo de universalização, variável conforme o grau de persuasão de cada 

instituto jurídico529, de cada lógica comunicativa. A constituição de uma 
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comunidade de destino, em temas particularmente vinculados a elementos 

culturais mais profundos, não pode ignorar elementos comuns de punição ao 

ilícito, ainda que motivados por crises humanitárias ou terroristas. 

Universalismo supõe solidariedade, divisão e luta contra a pobreza e a sociedade 

de mercado, marcado pelo crescimento da competição e das desigualdades. Para 

estabelecer um direito universal, é preciso conhecer o direito comparado e 

impedir que o direito internacional seja uma mera extensão do direito do 

Estado mais forte ou o domínio de discursos comunicativos totalitários sobre os 

direitos humanos530. Tal afirmação é especialmente importante no direito 

internacional humanitário, mas pode ser estendida a todos os ramos do direito 

internacional que sofrem um rápido processo de extensão.  

De qualquer modo, globalização humanitária não significa 

universalização ou sequer legitimidade. Há uma oposição entre o relativismo e o 

universalismo, entre o local e o global531, pela simples busca de supressão do 

local com as ações de ingerência. Nos direitos humanos, ao contrário, nota-se 

uma busca de valorização do local, ainda que com princípios comuns, como a 

proteção da vida e da dignidade (em um sentido ocidental). Neste sentido, 

concordamos com Delmas-Marty que este cenário fragmentado de direitos 

humanos não será aceito enquanto for considerado como um "ato de fé 

enunciando axiomas indemonstráveis, mas como um processo dinâmico", 

evolutivo, interativo, complexo, construído a partir da internacionalização do 

direito e do diálogo intercultural, não necessariamente constitucional ou quase-

constitucional, mas interativa e evolutiva532.     
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3 EXPANSÃO, ADENSAMENTO E EFETIVIDADE  

DO DIREITO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL: CRIATIVIDADE E 

REGULARIDADE DE UM NOVO ÓRGÃO CENTRAL 

Com a proliferação da lógica liberal, há progressão de um sistema 

internacional econômico global, aumento importante das normas, da densidade 

e da efetividade por meios originais do direito internacional econômico. De um 

lado, como nos demais subsistemas de direito analisados acima, há construção 

de um conjunto em múltiplos níveis, a partir das ações e reações de atores 

nacionais, internacionais, transnacionais, públicos e privados, sobretudo em 

direito do comércio internacional. De outro, no direito internacional financeiro 

e monetário, há uma regulamentação quase que inteiramente formada por 

regras privadas de direito administrativo global, ainda que, após as crises 

financeiras de 2008 e de 2011, tenha ocorrido maior regulação por parte dos 

Estados.  

As principais mudanças advêm do fortalecimento das instituições já 

consolidadas, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, a 

expansão dos efeitos e normas em subsistemas mais pontuais, mas também 

relevantes, como a OCDE, mesmo para Estados, além dos membros da 

organização, do Banco para Compensações Internacionais (Bank for 

International Settlements – BIS), entre outros.  

Vamos concentrar-nos sobre o direito do comércio internacional, como 

exemplo. O subsistema tem especificidades interessantes, como seus avanços no 

setor normativo sendo fortemente influenciados pelas interpretações de um 

órgão central, o OSC/OMC, com grande incidência vertical, não se torna 

central, porque assim foi definido pela comunidade internacional, mas pela 

influência direta e indireta da especificação de conceitos sobre os direitos 

nacionais, internacionais, sobre os Estados e sobre os atores subestatais, 

públicos, privados e transnacionais.  
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3.1 O ganho de legitimidade das novas organizações de cunho universal 

A expansão do direito internacional econômico inclui a 

internacionalização de vários temas antes tipicamente de direito doméstico dos 

Estados, como limites de qualidade técnica, qualidade sanitária, direitos do 

consumidor, regras antidumping, subsídios, propriedade intelectual, 

financiamentos à produção e exportação, investimentos e regras contábeis. 

Alguns temas já internacionalizados em relações bilaterais ou minilaterais, como 

a ajuda a ex-colônias ou processos de integração, passam a ser tratados no plano 

multilateral. Trata-se de um conjunto de regras mais rígido que, na prática, é de 

adoção obrigatória para todos os Estados. Não integrar os novos sistemas 

internacionais emergentes no campo econômico significa colocar-se em posição 

de fragilidade perante os demais Estados, sobretudo os mais fortes, e estar, de 

certa forma, alijado do fluxo de investimentos e de comércio internacional. Em 

outras palavras: para a maioria dos países do globo, não integrar tais subsistemas 

é uma não-opção533. 

A organização que mais rapidamente ganha importância e legitimidade 

é a Organização Mundial do Comércio. Os tratados da OMC são divididos em 

duas classes: multilaterais e plurilaterais. Os tratados multilaterais são de 

ratificação obrigatória para os membros da organização, enquanto os 

plurilaterais são facultativos. De qualquer modo, os tratados mais relevantes 

economicamente são multilaterais. A obrigatoriedade desse sistema não é 

jurídica, mas advém da necessidade de os Estados participarem de forma mais 

segura do sistema político-econômico global. Fazer parte do sistema OMC 

significa, na prática, integrar um conjunto previsível de normas de comércio e 

estar menos susceptível a sanções unilaterais dos países mais ricos. Possibilita 
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também um ambiente jurídico para negócios e melhores condições para as 

empresas adquirirem créditos junto a financiadores internacionais. Sair da 

OMC é uma opção pouco considerada, mesmo pelas principais potências 

econômicas. A OMC tem como membros mais de 140 Estados, com todas as 

principais potências comerciais.  

Como nos demais subsistemas, o direito do comércio internacional cria 

uma lógica própria de legalidade, uma análise de segunda ordem. Além da 

análise licito/ilícito, que poderia chegar à conclusão de pertencimento da norma 

ao sistema jurídico caso estivesse de acordo com o direito de qualquer 

subsistema social, exige que a norma esteja de acordo com os princípios da 

igualdade e reciprocidade, e seus derivados, da nação mais favorecida e do 

tratamento nacional. A criação de uma estrutura rígida de normas, com a 

construção de um denso direito derivado, a existência de mecanismos de 

efetividade e o ganho de legitimidade servem de diálogo entre o direito e a 

política no plano global. De acordo com alguns autores, esse conjunto fortalece 

a ideia de constitucionalização do direito comercial privado534.  

A rigidez do conjunto de tratados da OMC é verificada pela 

impossibilidade de reservas e declarações interpretativas e por privilegiar-se da 

interpretação do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC), para resolver 

conflitos sobre qual seria a interpretação aceitável em face de uma divergência 

(princípio do single undertaking). Trata-se de um verdadeiro tribunal 

internacional, com jurisdição obrigatória para os membros da organização. 

Dividido em duas instâncias, a primeira tem caráter arbitral, formada por 

grupos especiais compostos a partir de listas de indivíduos indicados pelos 

Estados; a segunda, de apelação, tem uma composição fixa de sete juízes. Muito 

embora houvesse maior resistência dos Estados e da própria organização em 
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reconhecer o caráter litigioso do Órgão de Solução de Controvérsias535 quando 

de sua criação, trata-se hoje de uma questão praticamente pacífica. A 

quantidade de processos julgados, cerca de 40 a 50 por ano, e os valores 

envolvidos nas causas, muitas vezes envolvendo bilhões de dólares, tornam o 

OSC um dos principais tribunais internacionais. 

O OSC ganhou legitimidade no plano internacional pelo conjunto de 

decisões proferidas, pelo alto grau de tecnicidade com confirmação de 

precedentes e pelo curto espaço de tempo dos processos. As decisões do Grupo 

Especial e, sobretudo, do Órgão de Apelação são em geral densas em 

argumentos jurídicos. Tem como principal fonte de direito os tratados 

multilaterais da OMC e, de forma subsidiária, as fontes normativas e 

jurisprudenciais de fora desse subsistema jurídico. Em cada processo, analisa um 

a um os argumentos jurídicos levantados, desde que enquadrados no standard of 

review, e decide quais políticas ou normas do Estado violam os tratados 

multilaterais. De forma geral, em suas decisões, determina que os Estados 

alterem os dispositivos nacionais incompatíveis com os tratados da OMC, 

conformando-os aos compromissos assumidos internacionalmente. É possível a 

OMC decidir pela alteração de uma lei nacional posterior a seus tratados ou da 

própria constituição do Estado. Logicamente, o cumprimento com a mudança 

da norma interna não poderia ficar a cargo da internalização da decisão nos 

tribunais nacionais e apenas tem êxito em função da criatividade dos 

instrumentos de busca de efetividade de suas normas.  
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Nota-se que há uma redução na proporção de casos com apelação, o 

que parece ocorrer em função do aumento da previsibilidade do sistema, com a 

construção e a confirmação de uma jurisprudência sobre os diferentes tratados. 

Em geral, os processos duram pouco mais de um ano e meio, contando-se da 

apelação. O sistema atingiu em seus doze primeiros anos de existência uma 

média superior a 83% de cumprimento das decisões, fato significativo, se 

compararmos tanto com um tribunal nacional quanto com um tribunal 

internacional536. 

3.2 A inovação na busca pela efetividade de suas normas 

A efetividade do OSC vem da mudança da lógica anterior sobre o veto 

do relatório e o criativo sistema de indução ao cumprimento adotado no âmbito 

da Organização Mundial do Comércio. No contexto do GATT, para que um 

relatório do sistema de solução de controvérsias fosse adotado, era necessário 

consenso entre as partes. Em geral, ao menos o Estado que perdeu a demanda 

tinha interesse em vetar a adoção do relatório, o que dificultava bastante sua 

implementação. A partir da criação da OMC, inverteu-se a lógica, ou seja, é 

necessário um consenso negativo para impedir a adoção do relatório. 

Praticamente todos os relatórios foram adotados, porque ao menos a parte 

vencedora nos pontos essenciais da disputa tem interesse em seu cumprimento. 

Nos tribunais internacionais em geral, as decisões dependem de os 

Estados aceitarem a importância moral do cumprimento e internalizarem a 

decisão. A OMC, ao contrário, autoriza o Estado vitorioso a retaliar produtos 

sensíveis do Estado cujos interesses foram negados até o montante dos prejuízos 

sofridos, sem que possa oferecer contrarretaliações. A solução encontrada na 

maioria dos casos em que houve retaliações é atingir setores sensíveis, 
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politicamente mais fortes, para colocar em choque os atores internos do Estado 

infrator, de forma que os setores retaliados convençam o governo a entrar em 

conformidade com a decisão internacional. Em teoria, o sistema funcionaria 

mesmo em Estados com assimetria econômica média, porque haveria a 

capacidade de punir setores sensíveis. É evidente que Estados mais poderosos 

poderiam simplesmente ignorar as retaliações e oferecer contrarretaliações sobre 

outros setores. Na prática, o sistema é ainda mais eficaz, porque os Estados mais 

poderosos preferem aceitar perdas pontuais em questões específicas, mesmo em 

processos contra Estados pequenos, a perder a legitimidade do sistema como 

um todo.  

Alguns casos são emblemáticos. No contencioso entre Japão e Estados 

Unidos sobre a Emenda Byrd, por exemplo, discutiam-se as medidas norte-

americanas para impedir a concorrência estrangeira no setor de aço. 

Tradicionalmente, a indústria de aço norte-americana era pouco competitiva e 

estava perdendo o mercado americano para os concorrentes estrangeiros. Ao 

mesmo tempo, tratava-se de uma importante financiadora da campanha do 

presidente Bush. Ao assumir o poder, o presidente Bush aceitou sobretaxar a 

venda de aço de estrangeiros para os Estados Unidos e direcionar os recursos 

recebidos com a tributação para fortalecer a própria indústria norte-americana, 

o que no processo foi denominado como “um duplo golpe sobre os 

concorrentes” (double strike). Os países afetados, como Coreia do Sul, Brasil, 

Japão, Índia, Indonésia e outros, ingressaram no OSC contra os EUA, que 

considerou as medidas americanas como violadoras do direito internacional537. 

Restava agora aos Estados Unidos retirar os benefícios de suas indústrias. Em 

uma situação jurídica tradicional poderia levar anos, sobretudo em função do 

montante e dos interesses políticos envolvidos. O Japão, então, decidiu criar um 
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impasse político à Casa Branca, ao retaliar produtos produzidos em Estados 

americanos com maior número de grandes eleitores, gerando perda de 

empregos. O governo Bush tinha que decidir entre perder os votos desses 

Estados e receber recursos para a campanha de reeleição. Finalmente, preferiu 

adequar-se às medidas impostas pela OMC. 

O Brasil não foge à regra. No conflito contra os subsídios norte-

americanos sobre algodão538, outro setor politicamente forte nos Estados 

Unidos, considerou que seria uma medida importante atacar o setor de 

propriedade intelectual. O objetivo era contrapor internamente os agricultores 

de algodão aos setores que dependem de direitos de propriedade intelectual, 

altamente influentes no plano político americano, como o setor farmacêutico e 

cinematográfico. O simples anúncio da possibilidade de retaliação brasileira, 

justamente em um setor onde há conflitos tradicionais entre os dois países, 

levou à revisão das medidas comerciais norte-americanas e ao acordo de 

pagamento de direitos de compensação ao Brasil, na base de US$ 147,3 milhões 

ao ano. 

Note-se que o mecanismo de busca de efetividade do subsistema 

jurídico econômico foge da discussão tradicional sobre internalização de 

decisões estrangeiras ou aplicação direta de decisões internacionais. Tem uma 

lógica distinta do direito internacional positivo tradicional. Constrói-se por 

meio da linguagem de outros sistemas (como diria Luhmann) ou por meio de 

mecanismos extrajurídicos (como diria Kelsen). Caso utilizasse instrumentos 

jurídicos tradicionais, dificilmente os atores políticos externos teriam força para 

punir grupos empresariais domésticos que movimentam bilhões de dólares. O 

sistema OMC coloca a decisão do interesse político e econômico na adoção ou 

não da retaliação no próprio Estado afetado, opondo grupos internos, o que 
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leva a uma maior certeza de sua realização por todos os envolvidos no litígio. 

Em outras palavras, o subsistema se especializa e torna parte do mundo jurídico 

elementos que a priori não seriam condizentes com a lógica do sistema jurídico 

internacional tradicional. 

Talvez por isso o número de retaliações efetivamente solicitadas e 

autorizadas tenha sido pequeno: quatro casos nos primeiros dezessete anos de 

atuação do OSC, sendo a maior parte resolvida por acordo entre as partes. Os 

contenciosos que não tiveram solução, como Comunidades Europeias - 

bananas, são contenciosos mais antigos, que já tinham gerado uma tensão 

política anterior e apenas se tentou utilizar o novo sistema para dirimi-los, ou 

então, como no Contencioso Comunidades Europeias - hormônios, questões 

que afetam elementos muito sensíveis para a população local539. 

 

Além disso, a OMC foi criada com um mecanismo de vigilância do 

cumprimento dos tratados, no âmbito supranacional, como os órgãos de revisão 

de políticas comerciais para bens, serviços e propriedade intelectual. Os Estados 

devem informar constantemente as medidas que vêm sendo adotadas, as 

exceções aos tratados. Trata-se de uma organização pequena em número de 

funcionários, mas que adquiriu em poucos anos uma reputação de verdadeiro 

“xerife” do cumprimento do direito internacional, em temas que eram pouco 

internacionalizados até então. Pelo grande volume de recursos envolvidos, os 

Estados e a própria organização internacional se beneficiam do apoio técnico de 

empresas interessadas no cumprimento dos compromissos assumidos. Em 

diferentes questões, como vimos acima, são as empresas que levantam todas as 

informações necessárias para os processos entre Estados. 
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As demais organizações internacionais, em especial o Banco Mundial, 

por meio do ICSID, sofreram alterações. O subsistema jurídico internacional 

do direito econômico foi reforçado com o ganho de importância também da 

OCDE, com a adoção de padrões internacionais de boas condutas em dezenas 

de temas. Na prática, não se trata de um acordo internacional, mas do 

“estímulo” a boas práticas que, se não forem adotadas, podem ensejar severas 

sanções aos Estados, mesmo àqueles que não são membros da organização, a 

exemplo das normas sobre transparência bancária e controle da lavagem de 

dinheiro, em relação ao GAFI, que analisamos acima. 

O FMI, o Banco Mundial e o BIS tiveram uma redefinição de seu 

papel no novo cenário internacional. A OCDE reinventou-se como um lócus de 

disseminação de boas práticas, tais como normas de transparência bancária, 

anticorrupção, meio ambiente, relações entre comércio e direitos humanos, e 

muitos outros. Desta forma, cria-se um espaço de troca permanente de 

experiências que são copiadas pelos Estados, mesmo os não-membros. Há o que 

alguns autores chamam de esfera pública global, a partir de uma nuvem de 

informações convincentes que estimulam a adoção das mesmas políticas 

públicas em todo o mundo. 

No plano regional, há multiplicação dos efeitos das decisões da OMC. 

Primeiro, como foi discutido no Capítulo 3, a irradiação dos conceitos 

desenvolvidos pelo OSC para os tribunais arbitrais e para os gestores domésticos 

de políticas públicas. Depois, em função dos interesses envolvidos, sempre que 

uma política nacional que foge aos padrões internacionais negociados afeta 

interesses comerciais, torna-se possível discutir sua legalidade no âmbito 

multilateral do OSC/OMC. Quando esta política tem efeitos relevantes, há 

fortes chances de que seja levada para discussão. Se for considerada ilícita, 

provavelmente deixará de ser aplicada. Caso contrário, será imediatamente 

conhecida e poderá ser copiada em todo o mundo com a chancela de 
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legitimidade. Em outras palavras, o sistema tem uma lógica de capturar 

divergências domésticas, discuti-las internacionalmente e disseminar práticas 

comuns, globalmente. 
* 

A análise acima portou sobre alguns subsistemas do sistema jurídico 

internacional que estão entre aqueles com maior expansão e geram mais 

impactos sobre o processo de complexismo do direito internacional. Como 

analisado, em relação à produção, implementação e controle de cada subsistema 

júridico há, de um lado, o reforço dos mecanismos tradicionais, via tratados e 

outras fontes clássicas do direito internacional, e de outro, a construção, 

implementação e controle do direito por meios de novos atores, estatais e não-

estatais, domésticos, internacionais e transnacionais. Houve uma multiplicação 

do número de Estados, mas também a emergência de atores subnacionais e 

transnacionais, públicos e privados capazes de criar, implementar e controlar o 

direito internacional por mecanismos distintos, conforme o subsistema jurídico. 

O direito internacional no século XXI se constrói desta forma, dentro 

de um crescente processo de especialização. Não apenas há a multiplicação de 

temas, o adensamento de juridicidade, a multiplicação de tratados e de 

mecanismos de efetividade, mas também a interação umbilical com novas 

formas de construção do direito não-estatal, sem as quais o direito internacional 

simplesmente inexistiria. Não há que se falar em direito internacional 

econômico sem o papel dos atores econômicos; de direito internacional do meio 

ambiente sem os níveis de efetividade de direito internacional humanitário sem 

o Conselho de Segurança e os juízes nacionais. Não há como negar a existência 

de um direito privado, com pretensão de autonomia, reconhecido por bilhões 

de indivíduos e mesmo pelos Estados, e assim sucessivamente. Por outro lado, 

não há como negar que todos os subsistemas apresentam dificuldades 

importantes de legitimação, dentro de uma racionalidade tradicional do direito 
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internacional público. Como entender um direito não-democrático ou com 

graus diferentes de efetividade ou construído por atores subnacionais ou, mais 

chocante para a teoria tradicional, por atores privados? A complexidade do 

direito internacional a partir da identificação de um novo cenário fático nos leva 

a refletir sobre os impactos na teoria do direito internacional, sobretudo sobre o 

conceito de fonte e de formas de controle do direito internacional. 

 

4 EXPANSÃO, ADENSAMENTO E EFETIVIDADE DO DIREITO 

AMBIENTAL: A CONSTRUÇÃO DO DIREITO A PARTIR DE 

MECANISMOS VOLUNTÁRIOS  

O direito internacional ambiental cresceu muito em importância, nos 

temas tratados e na sofisticação de seus instrumentos de controle, 

internacionalizando a proteção de diversos objetos antes não tutelados pelo 

direito ou apenas cuidados no plano doméstico. Os anos noventa inauguraram a 

série de conferências internacionais com mais de 100, 150, por vezes 170 chefes 

de Estados, para encontrar soluções mutuamente aceitáveis para as questões 

ambientais. As conferências das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992), População e Desenvolvimento (Cairo, 

1994), Desenvolvimento Social (Copenhague, 1995), Mulheres (Pequim, 

1995), Estabelecimentos Humanos ou Habitat II (Istambul, 1996) marcaram 

uma sequência de eventos que resultaram em convenções-quadro, que 

posteriormente originaram dezenas de tratados multilaterais específicos de 

grande abrangência e que contribuíram para maior densidade do tratamento das 

questões ambientais no plano multilateral. 

Em grande parte, o direito internacional ambiental deriva da lógica do 

direito do desenvolvimento dos anos cinquenta e sessenta, porque se 
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fundamenta em princípios do desenvolvimento (agora, sustentável540), mas 

mantém as ideias de princípios compensatórios, como o princípio da 

responsabilidade comum, porém diferenciada entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Em outras palavras, constrói-se sobre a ideia de que o meio 

ambiente é uma preocupação comum, de responsabilidade de todos, mas que a 

destinação ou abdicação de recursos para sua proteção dependem da capacidade 

econômica dos Estados. Trata-se de uma lógica diferente daquela do direito 

internacional econômico, que coloca em evidência o princípio da reciprocidade 

e da igualdade, como o princípio do tratamento nacional e o da nação mais 

favorecida.  

Ao contrário do direito humanitário ou comercial, com elevados graus 

de cogência, o direito ambiental caracteriza-se por ser, sobretudo, voluntário, 

construído a partir de normas de aderência gradual, conforme o nível de 

aceitação política pelos Estados. Trata-se de um direito de integração 

horizontal, sem hierarquias entre normas e que se integra em diferentes aspectos 

com o direito nacional, na expansão de uma linguagem normativa com grandes 

pontos de integração entre o nacional, o regional, o internacional e o 

transnacional. 

 

4.1 A construção de novos conceitos a partir de valores comuns 

O direito internacional do meio ambiente é construído por uma dupla 

estratégia: ao mesmo tempo em que normas não-obrigatórias (soft norms) 

avançam, com base na negociação coletiva e no consenso político e científico 
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em torno de determinados temas, normas mais cogentes também ganham 

espaço.  

a) Construção gradual de valores comuns 

Os objetivos de construir um direito sobre temas inicialmente por 

normas não-obrigatórias é possibilitar a diferença de aceitação dos Estados em 

relação ao tratamento de um determinado tema no plano internacional. 

Internamente, os mesmos assuntos ganham importância, alterando eventuais 

resistências e possibilitando avanços no plano multilateral.  

À medida que os temas se consolidam, é possível fortalecer 

determinados regimes, torná-los mais consistentes e cogentes no plano 

multilateral. Em seguida, nota-se a multiplicação dos temas tratados, o 

aperfeiçoamento dos níveis de controle de efetividade a partir de instrumentos 

de adesão dos Estados envolvidos. Por fim, observa-se um forte processo de 

intercruzamento normativo, com a ascensão de direitos de terceira e quarta 

gerações em todo o mundo, a constitucionalização de valores ambientais em 

dezenas de países, a construção de uma gramática jurídica comum e a própria 

consideração da proteção ao meio ambiente como um direito fundamental. 

As razões principais para a escolha de uma soft norm em vez de uma 

norma restritiva são: facilitar a aprovação de normas sobre assuntos ainda 

incertos, cuja validade científica é discutida; estabelecer níveis intermediários de 

engajamento sobre um assunto politicamente controvertido, encontrando 

grande resistência por parte de alguns Estados ou de grupos de pressão no 

interior dos Estados; vencer resistências temporárias por parte dos Estados que 

hesitam em adotar normas restritivas, sabendo que, frequentemente, não têm 

certeza de poder cumprir as obrigações contratadas ou que não estão de acordo 

com um ou vários aspectos da norma; possibilitar a discussão de assuntos menos 

impactantes politicamente com normas menos obrigatórias, enquanto o direito 



374 

mais rígido fica reservado aos assuntos fundamentais; tornar viável a 

participação dos atores não-estatais, sabendo que os Estados são mais abertos ao 

controle externo e interno quando não há obrigações concretas541.  

Assim, no direito internacional ambiental, é comum que dezenas de 

Estados sejam partes em tratados, mas com níveis de engajamento e 

compromissos completamente distintos entre si. É possível que Estados 

cumpram voluntariamente regras de proteção ambiental, sem serem partes no 

tratado ou até mesmo que as cumpram com maior rigidez do que aquelas 

previstas pelas regras internacionais. Há ainda, a exemplo notório dos Estados 

Unidos da América, protagonistas em vários regimes internacionais de 

negociação, que iniciam e conduzem os temas, mas que ao final se negam a 

ratificar o tratado aprovado.  

Trata-se de um ramo do direito marcado por forte policronia, em 

função dos diferentes contextos nacionais, interesses envolvidos e percepção dos 

atores nacionais em relação ao meio ambiente. Muito embora dois ou mais 

tratados sejam ratificados por 100, 120, às vezes por 170 Estados, é possível que 

alguns tratados ou partes de alguns tratados tenham níveis de 

comprometimento muito maiores que os demais, sem que isso gere 

descumprimento dos acordos previstos. Esta etapa intermediária é 

compreendida como necessária para o andamento do processo de negociações e 

não como um símbolo de derrota no processo negociatório. Possibilita-se, 

assim, a adoção de textos mais genéricos, ainda sobre assuntos incertos, 

controvertidos, que exigem maior flexibilidade para serem implementados 

internamente. Com melhor nivelamento de posições e aceitação dos custos 
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político-econômicos, pode-se, no futuro, caminhar para tratados mais cogentes. 

Em geral, as negociações são constantes por meio de conferência periódica das 

partes, que mantêm o regime em adensamento contínuo, cuja velocidade 

logicamente continua a depender da importância do assunto, dos atores e 

interesses envolvidos. Temas como transporte de hidrocarburetos, poluição 

nuclear ou dejetos aeroespaciais desenvolveram-se a ponto de se tornarem 

universais e com sofisticação em matéria de responsabilidade internacional do 

Estado, sobretudo a partir da adoção da responsabilidade objetiva, ainda quase 

inexistente no direito internacional em geral. 

Há vários exemplos. No campo das mudanças climáticas, o Brasil e a 

China sempre foram contra a adoção de metas obrigatórias de redução de gases 

de efeito estufa. Os Estados Unidos não aceitavam um regime multilateral, por 

não estarem convencidos do problema ambiental e porque países emergentes 

não teriam compromissos assumidos. No Protocolo de Quioto, adotou-se um 

regime provisório, com data para término fixada desde o início, pelo qual alguns 

países assumiam compromissos e outros, não. O avanço do tema no plano 

interno dos países emergentes e dos Estados Unidos possibilitou reverter 

resistências. Houve a adoção tanto no Brasil, quanto na China, de diferentes 

medidas para redução de emissões de limpeza da matriz energética. Nos Estados 

Unidos, diferentes atores subestatais, públicos e privados criaram mecanismos 

similares ao mercado internacional de carbono542. A partir do momento em que 

as resistências internas se tornavam minoritárias, foi possível passar a um 

segundo nível de engajamento multilateral, onde quase todos têm 

compromissos similares, exceto os países mais pobres. A interação entre o plano 
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nacional e multilateral é, assim, elemento essencial para a compreensão da 

expansão de um sistema jurídico de proteção ao meio ambiente. 

b) Expansão de temas e atores 

Há uma multiplicação de temas ambientais internacionalizados. Os 

temas abrangidos se ampliam desde os anos sessenta, mas em especial a partir 

dos anos noventa. Certamente, é possível encontrar tratados multilaterais 

ambientais desde o início do século XX ou mesmo antes, mas apenas a partir de 

1960 pode-se identificar um conjunto mais definido com características 

próprias. Os primeiros textos voltaram-se para o controle da poluição marítima 

e da poluição transfronteiriça; depois, intensificaram-se os tratados sobre 

animais ameaçados de extinção, recursos hídricos, camada de ozônio, 

biodiversidade e mudanças climáticas.  

Por fim, a multiplicação dos atores. Ao contrário de outros temas, 

concentrados em algumas organizações internacionais mais cogentes, a exemplo 

do comércio, com a Organização Mundial do Comércio, ou da paz 

internacional, com o Conselho de Segurança das Nações Unidas, em matéria 

ambiental, praticamente todos os Estados e Organizações Internacionais se 

consideram competentes para tratar do assunto, produzem normas e impõem 

sua própria lógica ao tema. Assim, além do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), há grandes programas de criação, implementação e 

controle de normas ambientais conduzidos pela UNESCO, FAO, OCDE, 

BID, Banco Mundial, além da interpretação e aplicação de normas próprias ou 

não pela OMC, ICSID, entre outros. 

c) Melhoria dos instrumentos de controle 

Ao mesmo tempo, o direito internacional ambiental se equipa com 

instrumentos de controle mais sofisticados. Nos tratados firmados até os anos 
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oitenta, o controle da efetividade é realizado por relatórios nacionais de 

acompanhamento, preparados pelos próprios Estados, em geral a cada um ou 

dois anos, sem metodologias predefinidas. A tendência dos Estados era informar 

que avanços haviam sido realizados e os tratados que eram efetivos, para não 

revelar problemas internos e evitar constrangimentos internacionais. A falta de 

possibilidade de contestação ou controle dos relatórios ampliava a margem de 

manobra dos Estados em omitir fracassos e resultava em um direito fraco.  

Tais relatórios vêm-se tornando mais sofisticados, com metodologias 

comuns, instrumentos de controle e de contestação, a exemplo do Protocolo de 

Quioto, no contexto da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas. Em outros casos, o Secretariado pode estabelecer um processo 

bilateral de verificação das informações, solicitar mais dados e questionar as 

conclusões apresentadas pelos Estados, a exemplo da Convenção sobre a 

Proteção do Meio Ambiente Marinho do Nordeste Atlântico. A imposição de 

mecanismos mais obrigatórios tem relação com eventuais sanções por 

descumprimento. Os diferentes mercados de carbono, desenvolvidos a partir do 

Protocolo de Quioto no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas, por exemplo, possibilitam estímulos positivos e 

negativos, conforme o desempenho do Estado na redução da emissão de gases 

de efeito estufa. Os Estados têm, então, o interesse em manter a legitimidade 

das aferições das emissões dos demais Estados para evitar que recursos 

financeiros sejam perdidos em benefício daqueles que não contribuíram para a 

solução do problema climático global. 

Há inspeções cada vez mais frequentes a naves e aeronaves, para 

verificar tráfico de espécies ameaçadas de extinção ou instalações de pesquisa, 

para checar a produção de armas biológicas, químicas ou de destruição em 

massa. O tratado da Antártica, de 1959, com forte cunho ambiental, prevê 

inclusive a possibilidade de inspeções-surpresa por um grupo de inspetores 
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nomeados pelos Estados, de forma a averiguar eventual descumprimento aos 

compromissos assumidos para a conservação do ambiente antártico.  

Em outros temas, são criadas organizações internacionais específicas 

para cuidar de determinados tratados, para manter um corpo técnico 

permanente, sem subordinação a nenhum Estado específico. Em alguns casos, 

criam-se diferentes comissões técnicas, como na Convenção sobre a Proteção da 

Camada de Ozônio ou na Convenção sobre Mudanças Climáticas, na 

Convenção de Paris sobre a Prevenção da Poluição Marinha a partir de fontes 

terrestres. Certas organizações chegam a ter funções quase jurisdicionais, como a 

Comissão Conjunta entre Estados Unidos e Canadá, formada pelo Tratado de 

Águas Transfronteiriças, de 1909543. Assim, a cooperação recíproca, típica do 

antigo tratamento bilateral de temas compartilhados, cede espaço à cooperação 

coletiva544.  

d) Importância dos atores e processos infraestatais 

Há mudanças do status jurídico da natureza nos direitos nacionais, a 

criação de uma gramática jurídico-ambiental partilhada entre os Estados e a 

própria mudança da percepção sobre a natureza jurídica do meio ambiente nas 

relações entre os Estados. 

Primeiro, a constitucionalização do direito ambiental, com a 

consolidação de direitos de terceira e quarta gerações. Praticamente, um terço 

dos Estados do planeta alterou suas constituições nos últimos trinta anos e um 

capítulo sobre a proteção do meio ambiente foi inserido, levando o bem de 
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natureza à proteção constitucional. Um elemento comum na maioria dos textos 

constitucionais foi a consideração do meio ambiente como um bem de natureza 

coletiva ou difusa, cuja proteção se destina ao uso e gozo de gerações futuras. 

Há uma mudança na natureza jurídica porque até então os bens ambientais 

situados em áreas privadas eram considerados como bens privados e, portanto, 

poderiam ser suprimidos, ainda que parcialmente, por seus proprietários, sem 

uma autorização do poder público. Como o bem deixa de ser privado ou 

exclusivamente privado e transgeracional, há uma limitação dos direitos 

privados em nome da coletividade. 

Segundo, a gramática comum ambiental contribui para confirmar 

conceitos técnicos, como conceitos jurídicos internacionais. A ciência tem um 

papel fundamental no estabelecimento de consensos que se tornam normas 

internacionais. Há uma proliferação de conceitos por meio de tratados, com 

longos trechos de definições que passam a ser base de discussão para a regulação 

interna. Praticamente todos os tratados multilaterais ambientais são dotados de 

uma parte conceitual, que reforça posicionamentos sobre a extensão das 

expressões técnicas utilizadas em tratados anteriores, de forma incremental. O 

mesmo mecanismo é utilizado para a construção rápida de princípios jurídicos, 

como aqueles fundamentais do direito ambiental: prevenção, informação, 

reparação, precaução. Entre estes, destaca-se o avanço rápido do princípio da 

precaução no direito internacional. Em poucos anos, a partir dos tratados do 

noroeste Atlântico, chegou-se a inserir esse princípio inovador em tratados 

multilaterais e depois a reconhecê-lo nos ordenamentos jurídicos internos, em 

releitura dos textos constitucionais que já estavam em vigor, mesmo em temas 

não relacionados ao meio ambiente, irradiando a lógica para outros subsistemas 

jurídicos. Os tribunais brasileiros não tardaram, por exemplo, a identificar o 

princípio da precaução na Constituição Federal, ainda que de forma errática e 

com um significado um pouco distinto dos tribunais estrangeiros e 
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internacionais. O mesmo ocorreu em diferentes países, como França, Estados 

Unidos ou nos berços do princípio da precaução: Reino Unido e Alemanha. 

Logicamente, existem variações no tratamento dado pelos Estados, 

individualmente, a temas específicos da proteção ambiental, de acordo com seu 

ordenamento jurídico. No Brasil, diferentes naturezas jurídicas para bens 

ambientais convivem, conforme a situação específica que varia entre bem 

privado, individual, de interesse coletivo, de interesse difuso ou bem público, 

em um contexto jurídico em constante transição. Alguns elementos do meio 

ambiente, como a diversidade biológica ou os recursos genéticos, ainda carecem 

de uma definição mais precisa de sua natureza jurídica, cuja defesa varia 

conforme os interesses que estejam em conflito.  

Por fim, também houve uma mudança na percepção da natureza 

jurídica do meio ambiente nas relações entre os Estados. Em diversos casos, os 

bens ambientais deixam de ser considerados bens exclusivos dos Estados, com 

novas categorias jurídicas. Inicialmente, em relação às espécies ameaçadas de 

extinção, cuja proteção sai do contexto meramente nacional e passa para o plano 

internacional. A preservação de animais ameaçados não é nova. Desde o século 

XIX, encontramos tratados para a proteção de animais transzonais (que migram 

de uma zona marítima exclusiva para outra) ou altamente migratórios, em 

virtude do interesse comum pelos mesmos. No entanto, há uma progressão 

rápida não apenas da proteção desses animais “comuns”, mas também de 

animais e plantas que se localizam apenas dentro do território de um único 

Estado, endêmicas, como também da diversidade biológica, dos recursos 

genéticos e das próprias populações tradicionais que vivem em regiões de risco 

ambiental.  

No primeiro caso, espécies ameaçadas de extinção, o Estado deixa de ter 

a liberdade de matar ou de tolerar a matança de animais, mesmo se não for 

parte nos tratados específicos, como a CITES ou os diferentes textos de 
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proteção específicos, a exemplo dos tratados sobre a caça às baleias, focas 

marinhas, ursos polares, entre outros. Não se pode identificar uma lógica 

antropocêntrica, porque muitas espécies protegidas não têm qualquer utilidade 

para o homem e algumas sequer para o ecossistema como um todo. Cuida-se de 

uma proteção cujo interesse é difícil de se definir, por tratar-se de interesses de 

sociedades complexas, mas que, em muitos casos, tem um núcleo biocêntrico 

marcante, que parece transpassar os eixos da preocupação ambiental global. 

No segundo caso, no tocante à proteção de recursos naturais e da 

diversidade biológica, até o início dos anos noventa prevalecia o princípio da 

soberania absoluta sobre os recursos naturais, cunhado a partir das disputas em 

torno do petróleo e gás, com os processos de nacionalização do petróleo, 

sobretudo no Oriente Médio545. As arbitragens internacionais firmadas em 

diferentes contenciosos, como Texaco-Caliastic, bem como diferentes 

Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas546 consolidaram a ideia de 

não-ingerência em assuntos internos em matéria de recursos naturais. Com a 

expansão da preocupação ambiental, nos anos setenta e oitenta, houve um 

movimento contrário, o de relativização da ideia de soberania sobre o meio 

ambiente, o que foi visto pelos países com grandes áreas florestais ou 

megadiversos como um artifício político para evitar seu desenvolvimento.  

Um dos aspectos centrais do debate foi a natureza jurídica da 

diversidade biológica, cujo clímax foi atingido durante as reuniões preparatórias 

para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro em 1992. As contradições repousavam 
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entre aqueles que defendiam a impossibilidade de destruição das florestas pelos 

países em desenvolvimento, porque haveria ali recursos genéticos 

potencialmente úteis para toda a humanidade no futuro, desconhecidos em sua 

maior parte, e sua natureza coletiva, de livre uso por todos. De outro lado, 

estavam aqueles que defendiam a total liberdade de uso desses recursos, 

inclusive sua destruição, com a possibilidade de apropriação dos recursos pelas 

nações onde se localizam. Havia, de certa forma, uma contradição em ambos os 

lados. Entre os primeiros, em geral países desenvolvidos, que não admitiam a 

apropriação de recursos genéticos, mas viviam um franco processo de expansão 

dos limites dos direitos de propriedade intelectual sobre as tecnologias 

desenvolvidas a partir dos mesmos, o que em geral era realizado por suas 

empresas. Entre os últimos, a apropriação não era acompanhada pelo dever de 

preservação; tolerava-se o desmatamento e a destruição dos próprios recursos, 

em franca expansão nessa época. A solução encontrada foi criar uma nova 

natureza jurídica para o bem ambiental, que preserva a soberania sobre os 

recursos naturais, mas também gera certa obrigatoriedade de preservação em 

face do interesse dos demais países sobre tais recursos. O meio ambiente e, mais 

especialmente, os recursos genéticos foram considerados como “preocupação 

comum da humanidade”.  

Não se sabe ao certo as repercussões jurídicas do conceito de 

preocupação comum da humanidade. De qualquer modo, cria-se a 

possibilidade de fundamentação jurídica em possíveis ingerências, como 

também a responsabilidade comum pela destinação de recursos para evitar o 

desmatamento, como vemos em diferentes situações, a exemplo do Programa 

Piloto para Florestas Tropicais para a floresta amazônica; os instrumentos de 

estímulo à manutenção da floresta em pé, no âmbito dos instrumentos de 

combate ao aquecimento global ou o perdão de dívidas dos países em 

desenvolvimento pelos países ricos, em troca de investimentos na preservação da 
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biodiversidade ou ainda mecanismos de swap verde, como a França, os Estados 

Unidos, a Alemanha e vários outros vêm fazendo há mais de vinte anos. 

 

4.2 Características próprias que dificultam a integração com outros 

subsistemas 

O direito internacional do meio ambiente deriva do direito do 

desenvolvimento, dos anos cinquenta. Neste sentido, um de seus princípios 

fundamentais, o das responsabilidades comuns, porém distintas, guia a 

formulação de parte importante dos tratados ambientais, como a própria 

Agenda 21, mas também as convenções sobre mudanças climáticas, diversidade 

biológica, resíduos tóxicos, entre muitos outros, dos anos setenta até hoje. O 

direito internacional do meio ambiente é o direto do desenvolvimento, marcado 

pela característica da emergência da preocupação ambiental, que emerge a partir 

dos anos setenta na agenda internacional. 

O direito do desenvolvimento parte da premissa que os Estados ricos 

devem ajudar os Estados pobres a se desenvolverem. Ao contrário do direito do 

comércio internacional, de cunho liberal, reconhece a desigualdade de 

desenvolvimento entre os Estados e considera que apenas com condições 

distintas será possível gerar equilíbrios. Foi construído, sobretudo na Assembleia 

Geral da ONU, a partir de diferentes resoluções, como a Resolução 41/128, de 

4 de dezembro de 1986547. Apenas foi possível aprovar essas resoluções em 

função da multiplicação de países em desenvolvimento que adquiriram 

superioridade numérica. O aumento do número de países veio com o 

enfraquecimento das metrópoles europeias, após a Segunda Guerra Mundial, e 
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a consequente descolonização na África e Ásia. Uma lógica própria, 

desenvolvimentista não tardou a aparecer, principalmente desde a Conferência 

de Bandoeng, em 1956, a formação do Movimento dos não-Alinhados e com a 

criação do G7, nos anos seguintes. O direito do desenvolvimento avança no 

sistema onusiano, abandonando a exclusividade do critério de PIB por 

habitante, dos anos quarenta e cinquenta, e passa a incorporar elementos 

relacionados à qualidade de vida. 

O conceito de desenvolvimento, neste ramo do direito, é associado 

atualmente à expansão de liberdades ou, em um momento mais recente, de 

felicidade548. Algumas iniciativas tentaram reduzir a mensuração das liberdades a 

números, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), posteriormente 

adotado pelo PNUD no Relatório de Desenvolvimento Humano, que chega a 

um ranking de desenvolvimento dos países. O IDH é composto pelo PIB por 

habitante, mas também a quantidade de anos de educação, a expectativa de 

vida. Por meio dos anos de educação, espera-se mensurar a capacidade de 

autodeterminação dos indivíduos, entre outros fatores. Pela expectativa de vida, 

medem-se indiretamente as condições sanitárias e ambientais. No entanto, 

vários autores criticam a metodologia adotada pelo PNUD, por desconsiderar 

elementos importantes, como condições materiais de existência, níveis de coesão 

social, preservação da diversidade cultural e ambiental, além de mascarar 

diferenças de qualidade na educação ou peculiaridades regionais. 

De qualquer modo, o desenvolvimento que o direito internacional 

ambiental busca não é o mesmo do direito internacional econômico, por 

exemplo. No econômico, o desenvolvimento é ainda associado ao PIB por 

habitante ou, às vezes mais restrito, limitado à ampliação das trocas comerciais, 
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como se pode observar nos objetivos delineados pela Organização Mundial do 

Comércio. Uma vez que os objetivos são distintos, é muito comum encontrar 

divergências nas lógicas entre os dois subsistemas, o que gera efeitos sobre as 

normas e suas interpretações. A própria criação da OMC, em 1995, ainda é alvo 

de diferentes grupos ambientalistas que a acusam de ser um instrumento 

legitimador da destruição da natureza, marcado por lógicas antagônicas a ideias 

fundantes do direito ambiental. Em alguns casos, notam-se visões ambientalistas 

opostas àquelas de direitos humanos, como a discussão entre preservação e 

conservação das florestas e a da biodiversidade. Dentro de uma lógica, é preciso 

criar condições ideais para a preservação da natureza, excluindo-se a 

possibilidade de integração humana. Dentro de outra, criar condições para 

promover o desenvolvimento sustentável com a convivência humana. Esta 

dualidade de lógicas alterna-se em diferentes tratados e políticas nacionais 

ambientais. 

A análise da jurisprudência da Organização Mundial do Comércio 

revela um esforço para compreender e integrar as normas ambientais, nas lides 

comerciais. Em tese anterior, alegamos que o acúmulo constante de divergentes 

lógicas549 levaria a uma situação de crise entre sistemas, com a consequente 

absorção de um sistema pelo outro ou deslegitimação. Ao contrário, a 

jurisprudência desenvolvida desde 1995 pelo OSC/OMC absorveu as ideias do 

direito internacional ambiental, legitimando-se como lócus de sua proteção550. 

O direito da OMC teme reconhecer de forma explícita um "princípio 

da precaução", entre outros motivos, pela alta flexibilidade do mesmo e a rápida 

evolução no outro subsistema jurídico ambiental, sobre o qual não tem 
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controle. A solução na Organização Mundial do Comércio, por exemplo, foi 

determinar um conteúdo preciso ao princípio da precaução, a partir de suas 

normas já existentes. A válvula de escape para abrir exceções às regras comerciais 

é principalmente o artigo XX, b e g, do GATT e os artigos 3:3 e 5:7 do Acordo 

sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, a ponto que se pode dizer que parte 

importante das divergências que antes se percebia entre os dois subsistemas 

jurídicos foi bastante reduzida ao longo do tempo. Como indicado em outros 

pontos, há uma releitura do subsistema jurídico comercial à luz de sua própria 

lógica, incorporando e conferindo novos contornos ao princípio oriundo do 

direito ambiental.  

No entanto, la rose n´est pas sans épines. A lógica própria do subsistema 

ambiental possui valores não-aceitáveis aos demais subsistemas, que fogem aos 

princípios mais preciosos do direito internacional, como o princípio do 

consentimento, por exemplo. Há diversos tratados que impõem suas normas, 

mesmo a Estados não-partes ou têm efeitos retroativos551. Há países, a exemplo 

notório dos Estados Unidos, que editam normas nacionais com efeitos 

extraterritoriais552, em nome da proteção global do meio ambiente. A imposição 

de normas a países que não ratificaram tratados ou que não concordaram em 

colaborar com normas internas de outros países é essencial para evitar que 

empresas se beneficiem com diferentes nacionalidades para seus bens, conforme 

                                                 
%%!!.(2!I02!(>(MI:0%!9!,Y$*#!01!9!,03C(3NO0!;03429!9!I(?;9!8(!A9:(79?'!

%%"!.(2%!I02!(>(MI:0%!9?!9N^(?!9M(27;939?!I929!I204(NO0!8(!P0:L7350?%! 4924921P9?!M927359?%!

(M! I20;(??0?! <1(! 8(I07?! L029M! <1(?4703980?! I(:9! "X,'! "?! *?4980?! B3780?! I1A:7;929M!

302M9?! 734(239?!<1(!I207A79M!9! 7MI0249NO0!8(!941M!(!8(!;9M92^(?%!9??7M!;0M0!I208140?!

8(27C980?! 80?! M(?M0?%! <19380! 9! I(?;9! I2(f187;9??(! 2(?I(;47C9M(34(! 9! I2(?(2C9NO0! 80?!

P0:L7350?!(!89?!4924921P9?!M927359?'!U?!87L(2(34(?!302M9?!8(29M!027P(M!9!Cb270?!I20;(??0?!

30! wU$$!(! 39! "X,'! *MA029! 9!M(8789! 4(359! ?780! 9I:918789! I02! 87C(2?0?! 9MA7(349:7?49?%! 0!

2(?1:4980! L07! 8(?L9C02bC(:! 90?! *?4980?! B3780?! 30?! ;034(3;70?0?! ?0A2(! P0:L7350?%! M9?!

L9C02bC(:! 39! 4(2;(729! 2(C7?O0! 80! ;034(3;70?0! ?0A2(! ;9M92^(?'! "#,s"X,'! *?4980?! B3780?! D!

/207A7NO0! 8(! 7MI0249NO0! 8(! 8(4(2M73980?! I208140?! (! ,9M92O0! xr$sd#]\"#,s"X,y'!

*?4980?! B3780?! D! X(8789?! 2(:947C9?! e! 7MI0249NO0%! ;0M(2;79:7c9NO0! (! C(389! 8(! I208140?! 80!

941M"#r$sd#sK\Ry'!!



387 

a melhor legislação ambiental dos países hospedeiros, justamente para escapar 

de obrigações mundiais ou que apenas podem ser efetivas se aplicadas 

mundialmente. A utilização de bandeira de conveniência por navios de 

empresas transportadoras de petróleo é outro exemplo clássico. Para evitar as 

obrigações previstas em tratados multilaterais, medidas de prevenção contra o 

vazamento no transporte de longa distância, como a utilização de uma dupla 

camada no casco dos navios e instrumentos de detecção de vazamentos, as 

empresas transportadoras registram suas embarcações na Libéria, no Panamá ou 

nas Bahamas, que hoje estão entre os países com maior tonelagem de carga 

marítima registrada.  

 

5 EXPANSÃO, ADENSAMENTO E EFETIVIDADE DOS DIREITOS 

HUMANOS: A DUALIDADE ENTRE PADRÕES NACIONAIS, 

EUROPEUS E INTERNACIONAIS 

Há um processo de adensamento de juridicidade dos direitos humanos, 

a partir da profusão de normas e multiplicação de tribunais e outros órgãos de 

controle. Este processo é marcado por uma forte influência europeia, que 

avança mais rapidamente na construção de novos conceitos e se esforça na 

proliferação no direito internacional. No âmbito interno e transnacional, 

diferentes atores, públicos e privados contribuem para a expansão de discursos 

comunicativos que reforçam a lógica dos direitos humanos. 

Cuida-se da proteção contra a violação de direitos humanos, de forma 

individual ou de um grupo determinado de indivíduos. Trata-se de um 

conjunto normativo que se diferencia do direito humanitário, cujo foco é 

voltado para a violação massiva dos direitos humanos, bem como do direito dos 

refugiados, sendo estes três ramos parte de um subsistema relacionado à 
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proteção internacional do ser humano, como reconheceu a CIJ553. Nasce não 

apenas de forma relativamente independente do Estado, mas muitas vezes 

contra os Estados nacionais ou contra empresas agindo com o apoio dos Estados 

ou de forma independente554. 

Alguns autores555 consideram que há um progressivo processo de 

persuasão em torno dos direitos humanos. A partir da definição de uma 

ideologia em torno dos direitos humanos, busca-se estimular os Estados e atores 

não-estatais a refletirem sobre o mérito do tema e a criarem mecanismos mútuos 

de persuasão em torno de seu cumprimento. A persuasão viria por meio de um 

conjunto variável de pressões cognitivas e sociais – reais ou imaginárias – para a 

conformidade com padrões criados internacionalmente ou exportados a partir 

de modelos europeus. Assim, criam-se custos sociais e psicológicos da não-

conformidade; benefícios sociopsicológicos de conformidade, como maior status 

ou pertencimento a uma comunidade, sanções públicas ou privadas que 

contribuem para formatar uma visão ou mesmo uma identidade de proteção aos 

direitos humanos. A construção de uma identidade internacional, com o reforço 

das ideias de direitos humanos, contribuiria para melhor chamar a atenção de 

Estados mais recalcitrantes, cuja internacionalização do direito é mais facilitada 

de dentro para fora do que por pressões internacionais. Todos os países, pobres 

ou ricos, grandes ou pequenos sofrem o processo, que é transformado por suas 

próprias percepções e contribuem para sua construção, numa relação dialógica 

com menor grau de influência conforme o tema. Em se tratando de direitos 
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humanos, nota-se que, em muitos temas, os Estados mais poderosos estão entre 

os últimos a aceitar regimes internacionais cogentes556.  

Destaca-se o aumento da importância dos tribunais de direitos 

humanos, o maior grau de cogência dos tribunais mais antigos para decisões 

relacionadas aos direitos humanos. Constrói-se uma nova visão dos direitos 

humanos a partir da proteção de direitos em três dimensões: primeiro, da 

proteção da dignidade da pessoa humana, partindo de uma lógica 

comunicacional da preservação de sua integridade física e mental. Segundo, a 

partir da proteção das diferentes formas de comunicação entre os indivíduos, de 

sua liberdade de expressão. Por fim, contra a imposição de tendências 

totalitárias à autonomia dos discursos socais, como a arte, a ciência e a religião, 

entre outros557.  

  

5.1 A multiplicação de temas e de atores na proteção dos direitos humanos  

No plano político e normativo, ocorreu a multiplicação dos temas e dos 

fóruns de discussão e de produção de normas de direitos humanos, 

influenciada, sobretudo por uma visão europeia. De fato, nos últimos anos, 

houve o adensamento de normas nacionais e internacionais de direitos 

humanos, com a multiplicação dos temas tratados. No plano internacional, 

nota-se a multiplicação de núcleos temáticos de discussão normativa, que 

trazem maior densidade e especificidade às discussões. 
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No plano multilateral, houve a criação de múltiplas normas e órgãos de 

controle. Em um primeiro momento, Na ONU, em 1966, houve a criação de 

alguns tratados, como de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

e sobre a Proteção dos Direitos Civis e Politicos no âmbito da Comissão de 

Direitos Humanos, e da Proteção contra a Discriminação Racial e, em 1979, da 

Proteção contra todas as formas de Discrminação das Mulheres, todos com seus 

respectivos Comitês de Controle. No entanto, após os anos 1990, houve o 

reforço de todo o sistema. Não apenas os tratados antigos receberam protocolos 

adicionais, como houve a criação de vários outros tratados, com núcleos 

normativos mais densos e órgãos de controle com maior poder de ação.  

 

Trata-se de um discurso normativo construído por atores nacionais, 

internacionais, transnacionais em diferentes níveis. Ao mesmo tempo em que 

um tema se reforça na arena local, legitima-se sua internacionalização. Da 

mesma forma, as discussões internacionais transformam-se em normas de 

hierarquia quase constitucional ou constitucional e influenciam todo o 

ordenamento dos Estados nacionais. Paralelamente, há um processo de 

construção normativa por meio de atores privados. Este cenário leva a criação de 

diferentes camadas de direitos humanos, que podem ser mais ou menos 

acessadas pelos diferentes atores, conforme particularidades locais, gerando uma 

complexidade que possibilidade diferentes formas de acusação e de defesa e 

interpretação dos direitos humanos, bem como um maior poder dos juízes. 

a) Crítica da avocação da Europa como centro produtor de 

normas  

A União Europeia é um importante centro exportador de padrões 

normativos dos direitos humanos. Alguns autores argumentam que se caminha 

para uma europeização dos direitos humanos ou uma visão ocidental 
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universalizante em torno de valores europeus, impostos a toda a humanidade558. 

Em vários temas, os padrões europeus são avançados, em razão de distintos 

fatores históricos, culturais e pelas respostas que a integração de diferentes 

Estados teve que aportar. O caso da pena de morte é um exemplo. Os Estados 

europeus mobilizam-se contra outros Estados ou no Judiciário de outros 

Estados para fazer valer sua visão sobre direitos humanos, a exemplo da 

Alemanha que ingressou contra os EUA na CIJ, para evitar a execução de dois 

cidadãos alemães, no Contencioso La Grand; a União Europeia, que atuou 

como amicus curiae em processos judiciais na Suprema Corte dos EUA e em 

cortes regionais, que previam a execução de um menor com deficiência 

mental559.  

Trata-se de uma discussão bastante antiga, que se reveste de nova 

roupagem, conforme o tempo. É certo que os primeiros historiadores ou autores 

de direito internacional, como Vitoria e Suarez560, usam a ideia de imposição de 

padrões de direitos humanos para o relacionamento com os povos indígenas na 

América. No entanto, logo depois, em 1688, Pufendorf já insistia sobre a 

impossibilidade de imposição de modelos de “nações civilizadas” e a falta de 

propriedade no termo "nações bárbaras". E, mesmo nessa época, o autor lembra 
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que se tratava de uma discussão antiga, que remontava a gregos e romanos, que 

se consideravam superiores aos demais povos e impunham seus padrões 

normativos. Interessante que, nessa época, o problema era colocado em dois 

sentidos. De um lado, indicava que “certos povos europeus” que se avocavam 

“mais educados” não podiam impor modelos a nações menos desenvolvidas. De 

outro, contra-argumentava a crítica chinesa do final do século XVII de que os 

europeus eram povos menos desenvolvidos e menos inteligentes561. No final do 

século XIX, com a expansão do poder europeu, o discurso jurídico fundamenta-

se em um direito liberal clássico, com o direito de autodeterminação dos povos, 

válido apenas entre os europeus. É Heffter que, pela primeira vez, limita a 

liberdade do direito internacional a alguns povos mais civilizados, alterando a 

ideia vateliana de direito internacional comum a todos os povos, o que se 

consolida entre os autores clássicos. O avanço dessas ideias está presente, por 

exemplo, no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, quando se refere aos 

“princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações mais civilizadas”562. 

A favor dos valores criados na Europa, como regras comuns a serem 

aplicadas internacionalmente, deve-se destacar que os valores europeus não 

foram criados para serem impostos ao resto do mundo, mas são o resultado de 

uma autocrítica, após massivas violações aos direitos humanos, na Segunda 

Guerra Mundial. Na Europa, tanto na Corte Europeia de Direitos Humanos, 

como nos Tribunais nacionais e em outros fóruns, os padrões de direitos 
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humanos são utilizados para criticar, sobretudo, as violações ocorridas na 

própria Europa, como as recentes condenações da França por tortura em 

delegacias de polícia, prisões por períodos indeterminados e extradição para 

tortura em casos de terrorismo, pelo Reino Unido, França, Espanha etc .  

Na Europa, nota-se de fato a existência de dois subsistemas de proteção 

de direitos humanos, em diferentes camadas de proteção. Uma primeira camada 

é definida em nível unionista, a partir do diálogo entre juízes nacionais e o 

Tribunal de Justiça da União Europeia, à parte dos tratados europeus. Uma 

segunda camada, a partir da Corte Europeia de direitos humanos, situada em 

Estrasburgo, e que envolve Estados que não são membros da União Europeia, 

como Rússia e Turquia. Atualmente, os dois subsistemas caminham em relativa 

harmonia, pois a grande maioria das posições adotadas é comum. No entanto, 

isso apenas ocorreu em virtude de diferentes opções políticas e jurídicas dos 

atores envolvidos, sobretudo dos juízes, em favor de um diálogo entre os 

tribunais. A convergência em nível europeu, que serve de fonte de inspiração, já 

é o resultado de um diálogo de juízes.  

A partir do Tratado de Lisboa, torna-se possível que a União Europeia 

ratifique a Convenção Europeia de Direitos Humanos, ou seja, não cada 

Estado, individualmente, mas o próprio bloco. Pressupõe-se certa vinculação 

formal entre as duas cortes, o que implicaria de certo modo na unificação das 

camadas de normas e criação de um único sistema. Surge, então, a discussão 

sobre a eventual vinculação do tribunal supranacional (TJUE) ao tribunal 

internacional (CEDH) ou criação de uma justiça especializada pela 

concentração na CEDH. De qualquer modo, o volume de casos tratados e o 

processo histórico construído levam a crer na continuidade de uma 
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convergência e atuação coordenada entre os tribunais, com divergências 

pontuais563.  

A formação de regras universais de direitos humanos seria dividida em 

dois conjuntos: um núcleo universal, imponível a todos os países, e um núcleo 

variável, composto por normas nacionais. O núcleo universal contém as regras 

previstas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, aceita por todos os 

países, em 1948 e novamente aceita pela Conferência de Viena, de 1993. A 

expansão em torno desses núcleos significa a construção de valores 

fundamentais de convivência humana564. Os direitos nucleares seriam, por 

exemplo, a restrição à tortura, ao tratamento desumano e degradante, à 

escravidão, a não retroavidade da lei-penal. Conforme a visão, acrescenta-se o 

genocídio, a proteção contra a privação abusvia da liberdade, o proibição da 

morte e da execução sumária565, a deportação forçada a discriminação racial 

sistemática. Como os Estados aceitaram e reconheceram como valores comuns, 

a comunidade internacional pode impor seu cumprimento. O núcleo variável 

seria composto por normas aceitas como padrões nacionais de direitos 

humanos, em interpretação derivada ou não dos direitos previstos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. A dificuldade atual estaria em 

saber até que ponto determinados direitos ou obrigações fariam parte do núcleo 

universal e deveriam estar na margem nacional de apreciação de cada Estado, 

não podendo ser impostos com base em valores nacionais europeus ou 

americanos ao resto do mundo.  
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De fato, não se pode afirmar que os padrões legislativos europeus ou 

americanos de direitos humanos sejam universalizáveis ou mais democráticos do 

que aqueles produzidos em outros Estados. A União Europeia, como um todo, 

ou diversos Estados-membros, de forma isolada, têm normas mais restritivas ou 

menos democráticas que vários outros países em questões como acesso à justiça 

por associações (a exemplo do Brasil, com a ação civil pública), liberdade de 

associação política ou de expressão (a exemplo dos Estados Unidos)566. Há várias 

experiências de proteção dos direitos humanos adotadas regionalmente que 

poderiam compor de forma mais eficiente e democrática um núcleo rígido 

universal, mas não são levadas em consideração pelos países dominantes, como 

as Comissões de Verdade e Reconciliação, criadas na América Latina567.  

De qualquer modo, há uma forte hegemonia dos padrões europeus, 

com a expansão de um discurso de pretensão universalizante, em torno dos 

direitos humanos. A ampliação de padrões mínimos de proteção de direitos 

humanos contribui para a construção de uma comunidade ideal. Os Estados 

que não seguem padrões estabelecidos pelos centros europeus estariam fora dos 

padrões mínimos civilizatórios. As decisões europeias são constantemente 

citadas pelos tribunais de outros países; em sentido contrário, raramente se 

encontra o mesmo. A dificuldade está justamente em adaptar as diferentes 

realidades europeias às variadas culturas nacionais, em conhecer os impactos 

positivos de padrões adotados no contexto europeu sobre outros Estados. Em 

outras palavras, a questão está em respeitar diferenças multiculturais e seu 

direito ao desenvolvimento dos próprios padrões de proteção568. A proibição do 
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uso de símbolos religiosos em escolas ou prédios públicos, por exemplo, 

dificilmente seria aceita em culturas como no Brasil, onde a diversidade religiosa 

é muito intensa e há um convívio pacífico entre diferentes religiões.  

Onuma569 propõe a criação de uma perspectiva transcivilizacional. 

Partindo da ideia de que o direito internacional contemporâneo é uma 

construção, sobretudo eurocêntrica, insuficiente para servir como base jurídica 

de um processo de cooperação global, acredita que as premissas de 

funcionamento do direito internacional deveriam ser alteradas570. Defende que 

parte importante das normas costumeiras internacionais não é formada a partir 

da maioria das nações do planeta, mas produto de alguns poucos Estados 

ocidentais mais poderosos, sem legitimidade global no mundo multipolar e 

multicivilizacional em que vivemos. Nem a prática internacional, nem a opinio 

juris dos Estados caracterizam um costume a ser considerado direito per se, mas 

apenas indicam pontos de acordo entre alguns Estados que seguem a prática 

europeia. Melhor seria admitir a figura de direito costumeiro específico, com 

regras locais distintas, acentuando e respeitando diferenças regionais. O ponto 

nuclear de uma perspectiva transcivilizacional seria considerar os fundamentos 

de outras regiões, a exemplo dos valores asiáticos de direitos humanos.  

O termo civilização em si é um produto do pensamento europeu. De 

qualquer modo, seria mais conveniente do que o termo multiculturalismo, por 

compreender outros elementos além da cultura dos povos. O problema é que 

mesmo os autores mais reconhecidos nesses povos sofrem forte influência do 
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pensamento europeu, em função das diferentes interações desde o século 

XVIII571.  

No entanto, em Onuma, como em outros que propõem uma 

perspectiva própria dos direitos humanos, é difícil identificar os elementos 

estruturantes da diferença entre Ocidente e Oriente. Seria preciso respeitar e 

estudar o outro para uma visão plural, mas não se pode falar na identificação de 

elementos melhores para um núcleo normativo comum a todos os países. Numa 

visão genérica, encontra-se a prevalência do coletivo sobre o individual, típico 

de países asiáticos. A dificuldade estaria em como concretizar diferenças no 

plano prático: esta prevalência dos direitos humanos coletivos sobre os 

individuais justificaria, por exemplo, a tortura de um acusado por terrorismo, 

para que confessasse onde estão seus comparsas ou para evitar atentados? 

Aparentemente, não.  

b) Multiplicação dos núcleos normativos imponíveis 

internacionalmente 

No plano multilateral, a Comissão das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos é o principal foro de construção de normas jurídicas sobre o tema. As 

discussões concentram-se em torno de determinados temas centrais, a partir dos 

quais se realizam tratados e regulamentações, julgam-se condutas dos Estados-

membros. Entre os tratados centrais, até 1990 destacavam-se a Convenção sobre 

Direitos Civis e Políticos e a Convenção sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais.  

Desde 1990, houve uma multiplicação dos grandes núcleos temáticos, 

tanto no plano multilateral, como regional. Diferentes tratados foram criados, 

mas também comitês de acompanhamento que contribuem para dar conteúdo 
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as expressões amplas dos mesmos, ampliando os níveis de proteção a partir da 

análise de casos concretos. Assim, em relação ao reforço dos tratados antigos, 

destaca-se o Protocolo Opcional de Nova Iorque, de 2008, sobre a Convenção 

de Direitos Econômicos, Sociais e Políticos, que cria mecanismos de controle; a 

emenda à Convenção sobre todas as formas de Discriminação Racial, de 1992; e 

a emenda à Convenção contra todas as formas de Discriminação contra as 

mulheres, de 1999.  

 Diferentes tratados foram negociados e rapidamente ratificados pelos 

Estados. Entre os tratados nucleares de um novo regime internacional dos 

direitos humanos, destaca-se a Convenção sobre Tortura e Outras Formas 

Cruéis de Punição, de 2002572 e seus protocolos adicionais que reforçam a 

imprescritibilidade dos crimes de tortura; a Convenção sobre Todas as Formas 

de Discriminação Contra as Mulheres, de 1999573, e seu protocolo adicional; a 

Convenção sobre Direitos da Criança, de 1989, e os protocolos adicionais sobre 

seu envolvimento em conflitos armados574, sobre venda, prostituição ou 

pornografia, ambos de 2000 e sobre procedimentos de notificação de violações, 

de 2011 ; a Convenção sobre a Proteção dos Migrantes e seus Familiares, de 

1990575 e 2008, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de 

Necessidades Especiais, de 2006, e seu protocolo adicional, também de 2006576, 
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e a Convenção sobre a Proteção Contra o Desaparecimento Forçado, de 

2006577. Mesmo os tratados anteriores foram objeto de protocolos adicionais, 

como o segundo protocolo adicional à Convenção sobre Direitos Civis e 

Políticos.  

Além dos órgãos de controle específicos, criados para cada tratado, 

Tribunais internacionais tradicionais, como a Corte Internacional de Justiça, 

tiveram a oportunidade de julgar diferentes casos envolvendo o tema, como 

sobre direito de defesa e pena de morte, tortura e tratamento desumano, meio 

ambiente, discriminação racial578, renovando sua jurisprudência e criando um 

fundamento geral para vários institutos. 

No plano regional, na America Latina, houve a intensificação dos 

Estados que aceitam a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, inclusive o Brasil. Na União Europeia, houve o fortalecimento da 

CEDH, com a inclusão dos Estados do Leste Europeu. A partir do Tratado de 

Lisboa, em 2009, houve a autorização da União Europeia integrar, enquanto 

organismo internacional, a CEDH. Mas existem vários outros instrumento de 

controle supranacional ou internacional na União Europeia como o Comissário 

para os direitos humanos do Conselho da Europa; O Alto Comissário sobre 

Minorias nacioanis, a Comissão de Direitos do Homem da Comunidade dos 

Estados Indepedentes (CEI), o antigo Tribunal de Primeira Instancia (agora 
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apenas Tribunal), que busca garantir o respeito aos direitos fundamentais). Em 

2004, foi criada a Corte Africana de Direitos Humanos que, em 2009 emitiu 

uma primeira decisão.579 Em 2008, um Protocolo Adicional foi assinado e que 

poderá unificar a Corte Africana de Justiça , com a Corte Africana de Direitos 

Humanos. Na Ásia, no final de 2009, a Associação das Nações do Sudeste 

Asiático (ASEAN) criou uma Comissão Intergovernamental de Direitos 

Humanos580.  

 

No plano nacional, nota-se a mudança de status dos tratados de direitos 

humanos na hierarquia normativa, em diversos países, como no Brasil, e um 

processo de indução ao cumprimento. Em muitos países, os tratados acima 

foram internalizados com valor constitucional. No Brasil, a Convenção sobre 

Pessoas Portadoras de Deficiência foi a primeira norma a ser aprovada conforme 

o art. 5o, § 3o da Constituição Federal. 

Peters propõe a ideia da construção de micro e macroprocessos de 

constitucionalização internacional dos direitos humanos, com mecanismos de 

legitimação não-estatal e demonstra a constitucionalização dos direitos humanos 

no plano internacional por cinco critérios: 1) limitar o poder soberano dos 

Estados; 2) construir um conjunto de normas obrigatórias internacionais; 3) 

estabelecer uma hierarquia entre normas; 4) não ser composto apenas por 

normas programáticas, mas por normas específicas, detalhadas, positivadas 

internacionalmente; 5) servir de base argumentativa para uma extensão judicial 

do direito constitucional internacional.581 Trata-se de uma lógica própria, 
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porque a validação das normas, seu ganho de legitimidade e mesmo a busca por 

melhores mecanismos de efetividade vêm de seu descumprimento. Quanto mais 

grave a violação dos direitos humanos, mais força ganha esse direito582. 

Nesse contexto, nota-se um movimento de tentativa de retaliação 

contra Estados (e mesmo contra atores privados transnacionais) que não 

cumprem um mínimo protetor de direitos humanos, fixado a partir desses 

núcleos temáticos. Diferentes organizações públicas e privadas, nacionais e 

internacionais controlam e denunciam a falta de implementação, a violação em 

casos específicos de novos direitos estabelecidos. Alguns autores defendem 

inclusive a expulsão de Estados que não cumprem as normas internacionais, 

como representantes dos EUA, ONGs de direitos humanos e mesmo o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, na época o 

Embaixador Sérgio Vieira de Melo583.  

A crítica contrária usa como argumento a necessidade de diversidade e 

visões distintas do que seriam os direitos humanos, além do núcleo rígido de 

normas aceitas internacionalmente, como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. A expansão de modelos universalizantes sobre questões não-aceitas 

comumente, mesmo em direitos humanos, “é o embrião de todo pensamento 

totalitário, fascinado pela miragem de uma sociedade na qual nenhuma 

distância separa o ético, o legal e o político”, uma sociedade que certamente não 

seria humana, nem histórica... Paraíso ou Inferno, conforme se deseje”584.  
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A dúvida estaria na efetividade de tais medidas. Conforme advogam 

alguns autores, o sistema internacional de direitos humanos é marcado por 

características próprias, como a possibilidade de seu desenvolvimento 

meramente nacional, com menor participação de processos cooperativos formais 

internacionais, sobretudo em função das redes de atores transnacionais, 

subestatais, públicos e privados que conseguem estimular a formação de avanços 

no reconhecimento de direitos individuais e coletivos. A exclusão dos fóruns de 

produção de direito têm pouco efeito prático e aparentemente importa mais 

manter Estados ainda que autoritários, para que possam internalizar aos poucos 

a lógica dos direitos humanos585. Para tanto, é preciso envolver atores nacionais 

favoráveis à proteção de direitos humanos, empoderando estruturas locais. Em 

outras palavras, trata-se de um discurso normativo que avança por processos de 

persuasão mais do que por processos de coerção. A imposição de normas globais 

pode levar ao extremismo dos antagonismos, à perda de legitimidade das 

estruturas internacionais no plano local e à exclusão de atores nacionais. A 

exclusão, neste caso, apenas contribui para a radicalização de posições internas e 

a perda de espaço político para os grupos internos favoráveis à 

internacionalização dos padrões nacionais de proteção. Em casos extremos, 

fomenta atos de terrorismo em nome da proteção de valores culturais locais. 

Uma característica das normas internacionais de proteção internacional 

dos direitos humanos seria que em determinados temas sensíveis em que não há 

consenso, que tocam questões importantes das especificidades locais, a 

efetividade dos padrões protetivos globais não pode ser imposta por um 

conjunto de países aos demais. Nestes casos, é essencial não apenas tolerar, mas 
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prever uma margem nacional de apreciação para que os Estados internalizem os 

padrões internacionais de acordo com as especificidades locais. A internalização 

se faz pela expansão dos discursos comunicativos por meio dos atores nacionais 

e pelos avanços dos direitos humanos em pontos até que os próprios atores 

nacionais estejam convencidos da necessidade de mudanças. A possibilidade de 

acesso à educação e a formas de manifestação de minorias, contudo, é essencial 

para a continuidade dos processos. 

Não se trata, de forma reducionista, de uma luta do bem contra o mal. 

O bem é visto sempre como a própria visão e o mal, como a visão do outro. Em 

vez do diálogo e da construção de discursos normativos comuns, prefere-se a 

imposição de valores unilaterais, chegando-se por vezes a incoerências no 

próprio discurso. Por exemplo: defende-se a participação igualitária entre 

homens e mulheres. Ao mesmo tempo, defende-se que as comunidades 

tradicionais mantenham seus elementos culturais. Como aplicar as duas regras 

em comunidades indígenas altamente patriarcais? Ao empoderar as mulheres da 

comunidade, não se estaria justamente modificando suas tradições? Ou então, 

nas recentes decisões no Brasil sobre a proibição do infaticídio em determinadas 

comunidades indígenas. Ao se proibir o ato, não se estaria modificando as 

culturas tradicionais? É preciso diálogo e alteridade. É preciso tempo para 

maturação de questões e não imposição de padrões normativos globais, 

fundados em valores de apenas alguns Estados.  

A partir de um contexto normativo menos obrigatório (soft norms), 

pode-se avançar para padrões mais definidos, fechando a margem nacional de 

apreciação, o que se faz ora por novos tratados, ora por decisões de tribunais 

internacionais de direitos humanos ou, de uma forma mais clara, pela expansão 

de um discurso constitucional de direitos humanos. Não se trata de um método 

diferente daquele que marcou a emergência de novas eras de direitos, para usar a 

expressão de Bobbio, com a diferença de que os fatores de transformação do 
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direito pós-nacional alteram a velocidade das transformações e as relações entre 

o doméstico e o internacional.  

 

c) Expansão do discurso global nos e a partir dos atores nacionais 

Movimento similar se nota no uso do direito internacional dos direitos 

humanos, como argumento para alterar relações de poder ou elementos 

culturais com raízes profundas nas culturas nacionais e a influência de 

discussões nacionais na formação de um direito mundial. Certos processos 

normativos internacionais mudam o contexto local que gera respostas que 

novamente influenciam o plano multilateral. Portanto, o subsistema 

internacional de direitos humanos não é o resultado apenas da multiplicação de 

tratados, nem do exercício do direito comparado, mas da positivação de 

processos normativos que envolvem a fixação de padrões de conduta 

transnacionais, válidos não apenas internacionalmente, mas nacionalmente e 

para os regimes meramente privados ou híbridos586. 

Há vários exemplos. O problema pode ser ilustrado com a disputa por 

direitos de propriedade intelectual para medicamentos contra a AIDS, na África 

do Sul. A partir do Acordo TRIPS, da OMC, expande-se o direito de 

propriedade intelectual (considerado como uma forma de manifestação de 

direitos humanos). Todos os membros da OMC passam a adotar normas de 

propriedade intelectual em seus territórios, expandindo o número de países que 

aceitavam patentes sobre produtos e processos farmacêuticos de 40 para 180. O 

efeito foi imediato sobre três novos medicamentos patenteados que 

compunham o coquetel para o tratamento da AIDS, cujos preços foram fixados 

em valores muitos superiores aos medicamentos não-patenteados. Em certos 

países, como no Brasil, apenas esses três medicamentos consumiam mais de 
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80% do orçamento nacional para a compra de medicamentos para o tratamento 

da AIDS587. 

Em 1997, por iniciativa do então presidente Mandela, a África do Sul 

publicou a Lei 90, que previa a restrição de direitos dos titulares de patentes 

sobre medicamentos para o tratamento de pessoas portadoras do vírus HIV. De 

forma objetiva, previa-se a importação de produtos genéricos existentes no 

mercado internacional, a autorização de importação paralela e a implementação 

de um sistema transparente de preços. Todas as medidas tinham impactos 

significativos nos preços dos medicamentos. 

Quarenta empresas farmacêuticas transnacionais588 ingressaram com 

uma ação perante os tribunais sul-africanos, alegando a incompatibilidade da lei 

nacional com o acordo TRIPS e com a constituição sul-africana. Contavam 

com o apoio do governo dos Estados Unidos e, de certa forma, tentavam dar 

efetividade ao direito internacional contra o direito sul-africano. Como reação, 

houve a formação de uma coalizão mundial de Organizações Não-

Governamentais em apoio às medidas, incluindo algumas importantes 

organizações de proteção dos direitos humanos, como a Federação Internacional 

de Direitos do Homem (FIDH), a Oxfam, os Médicos Sem Fronteiras, além de 

centenas de organizações africanas. A reunião da OMC em Seattle foi marcada 
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por manifestações ostensivas contra os efeitos dos direitos de propriedade 

intelectual sobre o acesso a medicamentos na África e em outros países com 

poucos recursos para tratar seus cidadãos. O movimento contribuiu para a 

retirada do apoio político do governo norte-americano e a retirada da ação pelas 

empresas farmacêuticas. No plano internacional, houve a publicação da 

Declaração Interpretativa de Doha, sobre acesso a medicamentos, garantindo a 

possibilidade de licenças compulsórias e outras medidas em casos especiais589.  

Alguns anos depois, o Brasil tentou utilizar os dispositivos da 

Declaração Interpretativa de Doha, nacionalmente, para convencer empresas 

privadas transnacionais a reduzirem os preços de seus produtos. No caso de um 

medicamento específico, o Efavirenz, a empresa produtora não aceitou reduzir 

seu preço. Como se tratava de um dispositivo previsto pelo direito 

internacional, mas com grande impacto político e econômico, havia certo receio 

dos Estados em fazer uso do mesmo. O Governo brasileiro então decretou uma 

licença compulsória, possibilitando a importação de um produtor indiano, 

pagando royalties aos titulares da patente, com a economia final de recursos. A 

adoção da norma brasileira influenciou diferentes outros Estados que 

declararam nos meses seguintes a licença compulsória de vários outros 

medicamentos. Em outras palavras, a decisão nacional de um Estado e a falta de 

retaliação de outros Estados de origem das empresas farmacêuticas levaram à 

produção de normas nacionais similares em diferentes Estados.  

 

Outra situação é o uso direto do direito internacional por juízes locais, 

como elemento motivador de questões culturais mais profundas, que 

dificilmente seriam alteradas sem um elemento externo. Na Nigéria, por 

exemplo, o Contencioso Miuojekwu v. Ejikeme, julgado pela Corte de 
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Apelações, considerou a ilegalidade do “Nrachi”. Pelo costume local, um 

homem, que não tinha filhos homens herdeiros, poderia tomar uma de suas 

filhas e criá-la para cuidar dele, ou seja, ela não poderia casar. A compensação 

simbólica era que a filha ganharia o status de filho homem e assim poderia ter o 

direito de herdar (direito que as mulheres não têm nessa cultura). O 

fundamento foi o fato de a Nigéria ter ratificado a Convenção para eliminação 

de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Caso similar ocorreu na 

Índia, com o Contencioso Vishaka v. State of Rajasthan 590. Diante de 

diferentes casos de abusos sexuais no trabalho, um conjunto de associações civis 

moveu uma ação coletiva para regular o tema. Em face da inércia do Legislativo, 

a Suprema Corte indiana, com base no mesmo tratado, editou um guia de boas 

condutas, “detalhando os fatos considerados agressões sexuais no trabalho, 

como contatos físicos, exigência de favores sexuais, comentários com conotação 

sexual, pornografia ou qualquer outra conduta física, verbal ou não-verbal com 

conotação sexual”591.  

 

Outro fenômeno é a construção de padrões privados de proteção dos 

direitos humanos por meio de empresas ou de outros atores privados. Há três 

possibilidades identificadas entre as teorias: as empresas reforçam os padrões 

normativos nacionais, têm um padrão normativo independente dos Estados 

nacionais ou adotam normas próprias contra as normas nacionais. O primeiro 
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caso ocorre com a exigência de que as demais empresas vinculadas a sua cadeia 

produtiva cumpram as normas nacionais de proteção social. Em Estados com 

pouca capacidade institucional de fazer seu próprio doméstico ou quando há 

dificuldades em punir empresas que não as cumprem, a pressão internacional 

pode ser relevante. Na segunda situação, há diferentes exemplos de boicotes 

contra grandes empresas que não cumprem padrões trabalhistas mínimos em 

países em desenvolvimento, gerando efeitos sobre toda a cadeia produtiva. 

Podem movimentar-se por medo de perderem mercados consumidores, pelo 

desejo de conquista de novos mercados, mas também pela transformação de 

culturas organizacionais a partir da expansão dos discursos favoráveis aos 

direitos humanos em suas próprias estruturas. 

O segundo caso pode ser exemplificado por meio de várias empresas 

que participam do Global Compact, iniciativa das Nações Unidas que reúne 

mais de 8000 empresas de 135 países. Indica que empresas não devem investir 

em Estados que violam os direitos humanos e envidar esforços para que sua 

cadeia produtiva respeite os direitos humanos, estabelecidos em dez padrões 

internacionais, nos padrões internos, independentemente dos Estados. Há 

vários exemplos, como as iniciativas do Fundo de Pensões da Noruega, fundo 

que controla US$ 300 bilhões em investimentos e retirou recursos de diferentes 

empresas e países, após violações. As normas privadas ISO 14.000 e ISO 19.000 

apenas podem ser concedidas quando os atores da cadeia produtiva respeitam 

padrões ambientais e trabalhistas aprovados no âmbito desse fórum privado592.  

O terceiro caso ocorre quando empresas adotam padrões normativos 

que podem soar discriminatórios em alguns Estados, como, por exemplo, a 
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obrigatoriedade de ações afirmativas, a contratação de pessoas de minorias 

étnicas, de mulheres ou a fixação de uma idade mínima para o trabalho, quando 

o próprio direito nacional impede tais atos593. 

Na mesma lógica, os Estados procuram também reagir contra empresas 

que violam direitos humanos em outros territórios.  
* 

Há, portanto, múltipla incidência das normas de proteção aos direitos 

humanos: vertical e horizontal, mas também de diferentes características entre 

um e outro. No plano vertical, trata-se da incidência tradicional por meio da 

imposição de normas, em uma lógica hierárquica do sistema jurídico, agora 

aplicado em diferentes esferas ou camadas de proteção, conforme o regime 

normativo ou contexto regional ou mundial. No plano horizontal, as práticas 

discursivas limitam direitos de empresas privadas, como de Estados, sem 

distinção. A incidência sobre empresas privadas não vem apenas da necessidade 

de respeito às normas nacionais ou internacionais, o que poderia ser relativizado 

com estratégias corporativas de busca de sistemas jurídicos mais favoráveis pelas 

regras de melhor foro ou de melhor direito. Origina-se também da pressão de 

outros grupos privados, como ONGs, ou da sociedade em geral e das empresas, 
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com valores próprios de cadeias produtivas, para obedecer aos discursos 

protetores, no plano transnacional. Isso se aplica em casos como vimos acima, 

em que se tornava difícil resistir à pressão de organismos privados e mesmo 

públicos no sentido da manutenção das patentes, como também em outros 

vários casos, relacionados à qualidade do trabalho, ao não-emprego de mão de 

obra infantil, como nas campanhas contra a Nike e IKEA na Ásia; a proteção do 

meio ambiente e tratamento desumano e degradante, como no caso da Shell na 

Nigéria, ou no acidente da Union Carbide em Bophal, na Índia; de trabalhos 

forçados na China, contra a Adidas, entre tantos outros. A proteção dos direitos 

humanos deixa de ser um tema relacionado apenas ao Estado, mas de toda a 

sociedade, inclusive no plano privado594.  

 

5.2 O ganho de força de novos e antigos tribunais a partir da rediscussão de 

pedras angulares das democracias modernas e da formulação de políticas públicas 

Os tribunais internacionais de direitos humanos têm exercido um papel 

central na disseminação de padrões normativos, sobretudo ao contrapor normas 

e políticas nacionais aos tratados de direitos humanos ratificados pelos Estados 

ou em relação a sua própria legislação595. A multiplicação de cortes possibilitou 

uma nova instância de controle da efetividade das normas de proteção de 

direitos humanos, fora do Estado. O grande número de condenações, mesmo 

contra Estados desenvolvidos, onde havia uma aura de proteção mais efetiva dos 

direitos humanos, demonstra a importância de um controle externo, sobretudo 
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em questões polêmicas. Em alguns casos, os tribunais têm sido importantes para 

estabelecer avanços em temas sensíveis.  

a) A ampliação de competências e a importância das decisões  

O processo se intensifica nos últimos anos, em virtude da criação e ou 

ampliação do número de ratificações aos estatutos dos tribunais já existentes. O 

sistema internacional de direitos humanos é composto por tribunais de 

competência específica para o tema, como por tribunais com competência geral. 

Com competência específica, há três principais: a Corte Europeia de Direitos 

Humanos (criada em 1959); a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(criada em 1978)596; a Corte Africana dos Direitos do Homem e dos Povos 

(criada em 2004)597, mas também por diferentes órgãos de controle, que 

efetivamente analisam casos e emitem pareceres, como vimos acima.  

Paralelamente, mesmo tribunais internacionais mais antigos avocam 

nova força e legitimidade. A discussão sobre a obrigatoriedade do cumprimento 

de decisões provisórias e definitivas da Corte Internacional de Justiça (CIJ) é 

um exemplo marcante. Durante anos, a CIJ jamais reforçou o caráter 

obrigatório de suas decisões. Foi a partir do Contencioso La Grand, entre 

Alemanha e Estados Unidos, em 1996, descrito acima, que a posição se 

inverteu598. O resultado foi a condenação dos Estados Unidos no plano 

internacional. Muito embora os dois cidadãos alemães tenham sido executados, 

a decisão da Corte abriu a possibilidade para o México solicitar a suspensão da 

execução da sentença à pena de morte de 52 nacionais mexicanos, o que 
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também foi deferido pela Corte. Os Estados Unidos aceitaram rever os 

processos de vários mexicanos. De qualquer modo, a mudança de postura da 

Corte e dos Estados Unidos demonstra que, após mais de cinquenta anos, a 

Corte sentiu-se apta a fazer valer suas decisões no plano internacional, a partir 

de uma questão envolvendo a proteção internacional dos direitos humanos. No 

entanto, como será analisado abaixo, os Estados Unidos revisaram a posição da 

Corte, reforçando um entendimento próprio de valoração dos direitos humanos 

de acordo com seu sistema de defesa, diferente daquele interpretado pela CIJ. 

Para evitar novos processos, denunciou a jurisdição obrigatória da Corte no 

tocante à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Desde de meados 

dos anos noventa, a corte apreciou mais casos sobre direitos humanos do que 

em todos os anos anteriores. 

Ao mesmo tempo, a CIJ passou a usar mais sua própria jurisprudência 

como fonte de direito para julgar novos contenciosos599. Tradicionalmente, 

acreditava-se que a jurisprudência não era uma fonte de igual hierarquia e 

utilidade, tal como as demais fontes de direito internacional, o que se depreende 

de uma leitura do próprio art. 38 do Estatuto da CIJ600. O aumento do uso não 

está apenas associado ao maior número de precedentes, mas a uma prática, no 

direito internacional, de reforço do valor do precedente e seu uso como fonte de 

legitimação da própria Corte, como observado em relação ao OSC/OMC e 

discutido por diferentes autores, inclusive pelo presidente da própria CIJ601.  
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O sistema regional de proteção de direitos humanos também ganhou 

fôlego nos últimos trinta ou quarenta anos. No âmbito europeu, a França 

apenas aceitou a competência da Corte europeia, vinte e cinco anos após sua 

criação, mesmo tendo sido um dos principais Estados responsáveis por sua 

criação e pelo próprio texto da Carta Europeia de Direitos Humanos e somente 

em 1981 aceitou a possibilidade de indivíduos ingressarem contra Estados. O 

Reino Unido permitiu que seus magistrados utilizassem a Convenção Europeia 

de Direitos Humanos diretamente no plano doméstico apenas em 2000, mais 

de quarenta anos após sua adoção. Na América Latina, mesmo se o Pacto de 

San José da Costa Rica tenha ocorrido ainda em 1978, as ratificações se 

intensificaram somente a partir de 1992, quando o Brasil o ratificou602. O 

fenômeno é ainda localizado em países ocidentais, com um duplo controle 

(nacional e internacional) sobre direitos humanos, sobretudo na Europa e nas 

Américas, uma vez que o sistema africano ainda é pouco expressivo em 

comparação a tais sistemas, tendo em vista que não houve decisões603.  

O processo chega à CEDH quando esses Estados, muitos dos quais 

com mecanismos judiciários desenvolvidos, não têm problemas para exercer a 

jurisdição. Casos célebres recentes referem-se à morte de membros do IRA por 

suspeita de que estariam preparando um atentado a bomba (1995)604; os 

fuzilamentos de indivíduos suspeitos de terrorismo na Irlanda do Norte, sem 

investigação efetiva (2001)605; o desaparecimento de pessoas quando da 

ocupação de Chipre pela Turquia (2001)606; o bombardeio de comboios civis na 
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Chechênia por tropas russas (2005)607; a morte em delegacias de polícia na 

França (2006)608, entre muitos outros. O resultado não é apenas uma decisão 

que beneficia as vítimas no processo específico, mas a alteração de condutas de 

agentes públicos, a partir de indicações das Cortes.  

Na América Latina, nota-se um processo de fortalecimento de uma 

lógica própria dos direitos humanos. O mesmo se tem observado em relação à 

revisão de políticas sensíveis, a exemplo da rediscussão das leis de anistia em 

diferentes Estados, o controle da constitucionalidade e da convencionalidade de 

normas (controle da violação da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos). A CIDH adotou uma postura bastante ativa, classificada por alguns 

autores como ativista609. Além da reparação das vítimas em casos concretos, com 

a condenação a indenizações em valores, em geral mais elevados do que os 

habitualmente adotados nos países, aproveita os casos concretos para induzir os 

Estados a adotarem políticas públicas. Foi bastante ativa em condenar os 

Estados para revisar leis de anistia em diferentes países, exigir a realização de 

treinamento de funcionários, determinar a alteração de leis e políticas, além do 

reconhecimento público dos Estados sobre os erros cometidos. Ainda que não 

tenha competência penal, condena os Estados a processar e julgar criminosos e, 

em alguns casos, chega a detalhar procedimentos específicos de como o processo 

penal deve ser realizado e como as testemunhas devem ser ouvidas610. De fato, 

                                                 
&*'!,*d-'! Y??9�(C9%!p01??01I0C9!(!=9c9�(C9!<K!+k??79!(! Y??9�(C9!(!01420?!<K!+k??79%!8(!GJ!8(!

L(C(2(720!8(!GHH]!

&*(!,*d-'!$9�?!<K!&293N9%!8(!R!8(!f1350!8(!GHHZ'!

&*)!$B+wY#%!#'!."-#*30Q(%80*43-'''%!0I'!;74'O#I'!G\]'#

&!*!"1429!730C9NO0!80?!427A1397?!8(!872(740?!51M930?!6!9!L9;7:749NO0!80!9;(??0!8(!7387C`810?%!

<1(! I08(M! 9;70392! 872(49! 01! 73872(49M(34(! 0?! *?4980?'! /(??09?! I27C989?! I08(M! 9;70392!

*?4980?! (M! 92A7429P(3?! 734(239;70397?~! (M! P(29:%! ?O0! (MI2(?9?%! (M! 427A1397?! 8(!

73C(?47M(340?%!9!(>(MI:0!80! Y,#Yd%!30!=93;0!X13879:%! (!3O0!I(??09?! L`?7;9?'!U! :VP7;9!8(?4(!

29M0!(?I(;`L7;0!80!872(740!9:4(29!0?!;0340230?!80!872(740! 734(239;7039:!I02!I(2M7472!M(:502!

9;(??0!8(!7387C`810?!90!?7?4(M9'!TO0!5b!137L02M7898(!?0A2(!(?4(!I0340'!T9!,*d-%!7387C`810?!

I08(M%!8(! L940%!9;(??92!872(49M(34(!9!,024(!(!I20;(??92!*?4980?%! L940!A9?4934(!;0M1M'!T0!



415 

mais do que um diálogo de juízes, nota-se na CIDH a tentativa de construção 

de uma lógica própria. Isso pode ser notado por suas decisões. As referências à 

CEDH ou à CIJ são periféricas em seu raciocínio, mas as autor referências se 

destacam. Em alguns casos, como Atala Riffo e Filhas v. Chile ou Fontevecchia 

e D’Amico v. Argentina, nota-se em cada um mais de cem referências às 

decisões da própria Corte, com um marcante processo de autoconfirmação de 

seus precedentes e construção de um direito próprio, regional. 

Em alguns casos, o diálogo entre as cortes, operado pela CIDH teve 

como objetivo criar a ideia de jus cogens, de forma a aplicar normas que não 

haviam sido ratificadas pelos Estados. A construção do conceito sobre 

desparecimento forçado, por exemplo, fundamentou-se n Declaração das 

Nações Unidas para a proteção de pessoas contra o desaparecimento forçado de 

1992 e na Convenção interamericana sobre desparecimento forçado de pessoas 

de 1994, que ainda não estava em vigor611. A invocação do jus cogens é realizada 

mesmo contra um tratado em vigor, como na decisão Aloeboetoe e outros v. 

Suriname.612 A Comissão chega a construir a ideia de um jus cogens regional e 

não universal como por exemplo da execução de menores pelos Estados Unidos, 

no caso James Terry Roach e Jay Pinkerton v. Estados Unidos613.  
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No entanto, existem percalços a superar. A CIDH não tem o mesmo 

nível de efetividade de outros tribunais internacionais similares ou de outros 

sistemas para as políticas erga omnes, tendo muito maior eficácia em suas 

medidas inter partes. Até 2010, enquanto as compensações pecuniárias e a 

publicidade de seus julgamentos foram obedecidas total ou parcialmente pelos 

Estados em praticamente 90% dos casos, e o reconhecimento público do erro 

praticado tenha sido adotado em 70% dos casos, as medidas de iniciar processos 

criminais não foram cumpridas totalmente em país algum e em 70% dos casos 

foram ignoradas. Um número similar (superior a 63%) reflete o não-

cumprimento das condenações com a mudança de legislação614. Nas discussões 

sobre o tema, notam-se duas interpretações: uma, que reflete um idealismo dos 

juízes e dos membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

descolado de sua capacidade política e marcado por um ativismo; outra, uma 

atitude consciente, que busca o cumprimento parcial, mas pretende tensionar o 

sistema para fazê-lo evoluir. Em qualquer dos casos, há o risco de 

deslegitimização do tribunal e a assunção pelos Estados e seus atores de que o 

descumprimento das decisões não é apenas tolerado, mas previsto pela própria 

lógica do sistema615. 
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No âmbito europeu, como vimos no capítulo 3, houve a criação de 

relações de diferenciação entre os direitos reconhecidos pela Corte Europeia de 

Direitos Humanos e os direitos nacionais, definidos pelos tribunais 

constitucionais. Em Estados tradicionalmente mais conservadores e mesmo em 

países com maior integração dos direitos humanos, como Espanha e França, 

criou-se uma esfera de diálogo, mas não de submissão ou aplicação automática 

das decisões europeias em âmbito nacional.  

Na América Latina, essa relação de diálogo sem subordinação ainda não 

foi construída de forma tão explícita. Um exemplo recente refere-se à lei de 

anistia no Brasil. A CIDH reviu a decisão do Supremo Tribunal Federal e 

sentenciou um novo julgamento. Ao inexistir submissão, caso as partes solicitem 

a execução da sentença, não vemos outro resultado senão muito similar ao 

discutido na Espanha616, negando o procedimento, pela falta de subordinação e 

pela aplicação da coisa julgada. No entanto, ao contrário da relação discutida e 

explicitada entre a CEDH e os tribunais constitucionais nacionais, no Brasil o 

tema ainda precisa ser amadurecido e explicitado pelo STF. 

A existência de diferentes camadas de direitos humanos cria um cenário 

plural de fontes e até mesmo de formas de se pensar o direito. A pluralidade 

aumenta as opções dos operadores jurídicos, na escolha da norma aplicável. 

Criam-se diferentes camadas de proteção, a partir dos sistemas jurídicos 

nacionais, regionais, internacionais, mas com variadas formas de contatos e 

interação. De um lado, contribui para dinamizar os processos de troca entre o 

nacional, o regional e o internacional. De outro, para reforçar diferenças. Em 

qualquer caso, há uma ampliação importante das oportunidades par atodos os 

operadores do sistema, Estados e juízes. Os juízes  podem se fundamentar em 

outros tribunais para fazer avançar sua própria jurisprudência. Por vezes, há um 
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diálogo cruzado-cruzado, ou seja, a decisão se fundamenta na posição de outro 

tribunal, que por sua vez se fundamentou na decisão anterior, do tribunal que 

agora faz a citação, como entre a CIDH e a CEDH sobre o esgotamento de 

recursos internos617. Embora existam diferentes níveis de contato entre as 

camadas que operam o mesmo discurso protetor dos direitos humanos, isto não 

significa fusão entre essas camadas. Cada esfera procura ao mesmo tempo 

reforçar suas singularidades e autonomia na escolha do direito aplicável. 

 

O volume de decisões dos tribunais internacionais de direitos humanos 

é bem inferior às decisões dos tribunais nacionais. No entanto, uma vez que as 

decisões internacionais cuidam de questões fundamentais que repercutem na 

mudança de políticas públicas dos Estados, em temas onde o ordenamento 

jurídico nacional viola princípios ou normas internacionais, a importância desse 

volume menor de decisões é potencializada. A discussão de temas que são pedras 

angulares dos sistemas jurídicos nacionais europeus e latino-americanos 

contribui para vencer resistências internas e aproximar os ordenamentos 

jurídicos dos Estados. Sobretudo em questões como grupos separatistas e ou 

terroristas, anistias a atos cometidos em ditaduras, reformas institucionais 

importantes como relativas à lentidão do Judiciário e denegação de justiça, é 

muito difícil que os atores internos tenham força política para alterar as normas 

e procedimentos considerados violadores de direitos humanos, de maneira 

substancial. É certo que a influência dos direitos humanos, como o princípio da 

igualdade ou legalidade, não acarreta igualdade política real ou poder de 

participação, mas exerce uma “função imunizadora do sistema democrático 
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contra a atuação de diferenças políticas ilegítimas, especialmente quando 

assimétricas, no interior dos procedimentos político-constitucionais”618. A 

interferência dos tribunais internacionais mostra-se, portanto, essencial. 

Constrõem-se múltiplas camadas de construção, implementação e 

controle normativo, marcado por normas com diferentes níveis de cogência, 

com diferentes níveis de interação, em várias esferas distintas de operação do 

fenômeno jurídico. A multiplicidade se demonstra pela coexistência de várias 

fontes de produção de normas, sobretudo por meio de vários tribunais 

internacionais e outros órgãos de controle, que avançam na interpretação de 

dispositivos, por meio de referências cruzadas ou com uma jurisprudência 

própria, conforme o caso, sem uniformidade, como analisado anteriormente. 

De um lado há um grande processo de interação e fertilização cruzada. De 

outro, a expansão de núcleos normativos comuns, considerados cogentes pelos 

tribunais internacionais e com o tempo internalizado por diferentes órgãos 

nacionais, sem que o fenômeno seja uniforme nos diferentes países. O cenário 

favorece não apenas a maior liberdade dos juízes na escolha do direito aplicável, 

nuclear como veremos para algumas teorias, mas também na opção de defesa 

dos Estados e dos demais atores envolvidos no processo. A mesma diversidade 

normativa que permite avanços, permite retrocessos.  

 

b) Margem nacional de apreciação como válvula de regulação  

Um elemento-chave para o sucesso do sistema regional de direitos 

humanos é a flexibilidade aportada pelo conceito de margem nacional de 

apreciação. A solução criada pela Corte Europeia de Direitos Humanos é 

aplicada, sobretudo, em casos politicamente sensíveis e tornou possíveis níveis 

variados de comprometimento, de acordo com seus diferentes estágios de 
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percepção cultural, política e jurídica dos Estados europeus619. O conceito 

permite que Estados interpretem de forma diferente um mesmo tratado, 

chegando a aplicações muito distintas em seus próprios territórios, por vezes 

antagônicas entre si. A ideia de margem nacional de apreciação foi exportada 

para diferentes processos de internacionalização do direito, a exemplo do 

conceito de “níveis aceitáveis de risco” permitidos pela Organização Mundial do 

Comércio em matéria ambiental e sanitária e garante aos Estados a decisão do 

nível de risco que aceitam impor a sua própria população com o comércio (ou 

proibição do comércio) de um determinado produto. 

Neste sentido, a própria característica imprecisa, vaga com o uso 

frequente de expressões de conteúdo amplo pelo direito internacional torna 

possível uma margem de manobra maior dos juízes internacionais. Os conceitos 

estruturantes do direito internacional, como agressão, legítima defesa, guerra, 

intervenção, entre vários outros, são subjetivos por natureza e exigem 

interpretação620. A linguagem diplomática, com a exaustiva produção de textos 

sem conteúdo específico, aliada a um papel mais ativo de criação mais expressiva 

dos juízes internacionais, amplia sua importância de forma considerável. O 

caráter misto dos tribunais que oscilam entre lógicas de common law e de direito 

continental possibilita a criatividade na criação de avanços interpretativos 

cogentes. Ost identifica uma concepção "construtiva", às vezes "evolucionista", 

em que o papel criador do juiz se faz de forma mais explícita, a ponto de alguns 

autores considerarem que há uma "jurisprudencialização do direito", um 

fenômeno de "tensão dialética" entre obrigação e liberdade, subordinação e 

autonomia, uma "dinâmica de múltiplos sentidos" ou uma "codeterminação da 
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norma por seus destinatários"621. Como afirmado pelo Juiz Jennings, da CIJ, os 

juízes internacionais deverão cumprir de forma discreta, mas eficiente, uma 

grande parte da tarefa de construir o direito internacional622. De fato, não se 

tem notícia de nenhum caso que não tenha sido julgado no âmbito 

internacional por falta do direito aplicável. 

Um exemplo seria a decisão Schalk e Kopf. v. Áustria, de 2010623, em 

que a Corte Europeia de Direitos Humanos se fundamenta na ausência 

deliberada das expressões “homem” e “mulher” na Carta de Direitos 
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Fundamentais da Europa, para afirmar que cada Estado tinha o direito de 

estabelecer seu próprio nível de proteção sobre o tema e a obrigatoriedade da 

aceitação do casamento homossexual não poderia ser imposto pela corte. 

Conforme a ampliação do consenso em torno de interpretações mais 

restritas, é possível reduzir a amplitude da margem nacional de apreciação, 

adensando a uniformidade da aplicação do direito internacional. A redução 

dessa margem pode dar-se por novos tratados com termos mais precisos ou com 

novas decisões internacionais, que limitam a discricionariedade dos Estados. Em 

geral, os avanços mais importantes decorrem da superveniência de crises 

(sanitárias, ambientais, políticas, criminais) que possibilitam romper barreiras 

políticas do avanço científico que torna precisa a segurança ou os perigos ligados 

a determinado produto ou processo de produção, entre outros fatores. 

Na Corte Europeia de Direitos Humanos, nota-se a gradação de 

valores, com limites da margem nacional de apreciação, em conflitos sobre a 

dignidade da pessoa humana, que varia conforme a força do valor em questão e 

as possibilidades de uniformização de um conceito. Um exemplo seria a 

discussão sobre se os castigos escolares aplicados no Reino Unido violavam o 

direito dos pais de escolher as medidas educativas a serem adotadas, violação 

que foi desconsiderada pela Corte em virtude da baixa gravidade das medidas624. 

Em outros temas mais polêmicos, onde os Estados têm maior resistência a 

mudanças, como no direito à vida, as interferências da Corte na liberdade dos 

Estados também variam. A eutanásia, por exemplo, foi expressamente proibida 

em nome da defesa da vida, em um caso de doença degenerativa625. O aborto 

não foi proibido, mas também não foi expressamente permitido, abrindo-se a 

margem nacional de apreciação, uma vez que se retirou a discussão do campo da 
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proteção do direito à vida, levando-a para o plano do direito da saúde da mãe 

ou da vida familiar dos pais626. O direito de ir e vir é restrito em função de uma 

lista ampla de casos, permitindo maior margem de manobra dos Estados627. Na 

America Latina, contudo, a ideia de margem nacional de apreciação não é bem 

vista, nem pelos operadores jurídicos que advogam na Comissão, nem por 

representantes das ONGs mais ativas, por ser considerado uma forma de 

flexibilização do sistema, incompatível com a vontade de uniformizar e avançar 

a proteção internacional dos direitos humanos628.  

 

c) O uso do direito nacional e do direito internacional como 

direito aplicável 

A base jurídica utilizada para a decisão das Cortes encontra-se tanto no 

direito internacional como no próprio direito nacional dos Estados. Uma vez 

que as Convenções de Direitos Humanos (europeia, americana, africana) são 

repletas de expressões amplas, as lacunas são preenchidas à luz de interpretações 

anteriores da própria corte, da fertilização cruzada, mas também do próprio 

direito nacional. Aqui, talvez mais do que em outros ramos do direito 

internacional, a construção de um direito em camadas torna-se mais evidente, 

porque os atores tendem a interpretar o conjunto normativo como um todo 

válido. Eventuais divergências são resolvidas a partir de maiores níveis de 

proteção aos direitos humanos.  
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No caso Escher, por exemplo, discutia-se se havia violação aos direitos 

humanos nas escutas realizadas por policiais militares do Estado do Paraná, 

escutas estas que haviam sido autorizadas judicialmente. As gravações haviam 

sido transmitidas à imprensa e foram divulgadas nos principais telejornais do 

país. As vítimas das gravações recorreram ao Tribunal de Justiça do Paraná, que 

considerou que não havia violação aos direitos humanos. Em face da negação de 

justiça no plano doméstico, as vítimas recorreram à Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos. Para verificar a eventual violação dos direitos humanos, a 

corte tomou como base jurídica o próprio ordenamento brasileiro e concluiu 

que apenas a Polícia Civil poderia requerer as escutas, que houve violação do 

sigilo das gravações e excesso dos policiais com a continuidade das gravações 

além do prazo previsto em lei e do não-acompanhamento do processo pelo 

Ministério Público. Considerou, por fim, falta de fundamentação suficiente na 

decisão judicial que autorizou as escutas telefônicas, além da condenação do 

Brasil a indenizar cada vítima em US$ 20 mil629. 

Os tribunais internacionais de direitos humanos destacam-se também 

pela condenação dos Estados a realizar políticas públicas. O acordo com o Brasil 

em torno do Contencioso Maria da Penha, pelo qual ficou estabelecido que o 

país aprovaria uma nova legislação contra a violência doméstica (efetivamente 

aprovada alguns anos mais tarde); a condenação do Brasil no caso Ximenes 

Lopes, que contribuiu para a reforma do Sistema Brasileiro de Saúde, ou a 

condenação do país no caso Escher, com a exigência do cumprimento da 
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própria norma brasileira a respeito das interceptações telefônicas refletem essas 

realidades630.  

O cumprimento das sentenças da maioria dos tribunais internacionais 

continua uma questão interna, no âmbito político de cada Estado. Muito 

embora juridicamente possível, as cortes não adotam a imposição de decisões. A 

verificação do cumprimento pelos Estados é realizada por atores políticos. Na 

Europa, o Comitê de Ministros verifica o cumprimento das decisões e a 

necessidade de adotar medidas de indução à conformidade. É certo que a 

imposição de sanções depende da relevância política do caso e do grau de ofensa 

aos princípios internacionais de direitos humanos. Na prática, nota-se que os 

Estados preferem cumprir voluntariamente as decisões internacionais, de forma 

a garantir a legitimidade do sistema631 do que manter políticas ou normas 

consideradas violadoras dos direitos humanos por um tribunal internacional e 

preservar interesses internos pontuais. 

De qualquer modo, discute-se no âmbito regional o papel das decisões 

dos tribunais de direitos humanos, como a CIDH, por exemplo. Uma visão 

defende que, mais do que punir os Estados (mesmo porque não têm capacidade 

real de punição), as decisões são contribuições para persuadi-los a avançar na 

proteção dos direitos humanos632. No entanto, consideramos que esse processo 

de persuasão em torno dos direitos humanos, da mesma forma que na União 

Europeia, deve ser construído em função de limites toleráveis pela divergência 

cultural. Ao se tentar impor padrões muito diferentes, às vezes muito distantes 

da realidade nacional de proteção dos direitos humanos, há forte possibilidade 
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de uma reação negativa a longo prazo. A interferência externa sobre assuntos 

resolvidos de acordo com processos decisórios locais considerados legítimos 

pelos atores nacionais pode gerar a deslegitimação dos fóruns internacionais633.  

A resistência a mudanças mais bruscas é vencida pelo ganho de 

legitimidade dessas cortes por sua reputação e pelo fato de, em grande parte dos 

casos, o próprio direito nacional dos Estados-membros ser utilizado como 

parâmetro para a definição da sentença internacional. É necessário um elemento 

externo aos sistemas sociais nacionais, que consiga alterar o equilíbrio de poder 

entre os atores e promover a implementação de lógicas consagradas de direitos 

humanos, com a mesma linguagem comunicacional do direito nacional, binária 

entre lícito e ilícito. Tanto na CEDH quanto na CIDH, nota-se que as Cortes 

são, sobretudo, relevantes quando há quebra na coerência interna do sistema 

jurídico do próprio Estado, mais comum em questões sensíveis, nas quais a 

influência de outros sistemas sociais, como a política, a religião ou a economia 

sobre o direito, é mais forte. No campo, em muitos casos, o papel dessas cortes é 

praticamente de uma terceira ou quarta instância de apreciação, fora do 

Estado634, embora a ideia seja expressamente rejeitada  por ambas.  

5.3 A proteção de outras dimensões autônomas dos direitos humanos 

A proteção internacional dos direitos humanos é marcada por uma 

forte policronia entre diferentes temas. Alguns assuntos, mesmo recentes, 

rapidamente tornam-se consensos globais. Outros esbarram em pedras angulares 

de diferenças culturais e religiosas e não conseguem avançar. No primeiro 

cenário, destaca-se um movimento de radicalização do debate em torno da vida 

e da morte, sobretudo no tocante a elementos relacionados a clonagem 
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reprodutiva, uso de células-tronco embrionárias para pesquisa, aborto, 

eutanásia, pena de morte. No segundo, os direitos da criança, como o conceito 

de melhor interesse da criança, da idade mínima para o tratamento infantil ou 

tratamento igual em locais de trabalho, entre homens e mulheres635. De um 

lado, há um processo rápido da construção de consensos mundiais, em torno de 

proibições comuns, a exemplo da clonagem reprodutiva humana636. Um 

processo similar tem sido construído em torno da proibição da pena de morte, 

como a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos que estende sua 

proibição a partir de uma leitura extensiva da proibição do tratamento 

desumano e degradante, da tortura (art. 3º da Convenção Europeia de Direitos 

Humanos), oponível mesmo nos Estados em caso de guerra ou outras 

circunstâncias extraordinárias. O movimento ganhou dimensão mundial, com a 

extensão da proibição na Rússia, na Turquia ou mesmo nos Estados 

tradicionalmente favoráveis, como nos Estados Unidos, Japão e China, com a 

proibição da pena de morte a menores e deficientes mentais ou sua restrição a 

"crimes excepcionalmente graves", pela Suprema Corte da China, em 2010637. 

No entanto, nos demais temas, a bioética relacionada à biotecnologia 

parece derrogar os tratados de direitos humanos e os juízes internacionais 

ampliam as possibilidades de escolha dos Estados, com receio de avançar sobre 

temas de maior resistência política. No Brasil, a ampla discussão sobre a 
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possibilidade de uso de células- tronco embrionárias e o aborto são elementos 

reveladores da sensibilidade do problema e das dificuldades de um processo de 

harmonização mundial sobre o tema. A dificuldade está em lidar com a 

diversidade cultural e as diferentes realidades socioeconômicas dos Estados 

envolvidos. A imposição uniforme das normas dos direitos humanos à luz de 

uma única interpretação aplicável a todos os Estados violaria a ideia de 

diversidade e certamente levaria a uma resistência intransponível ao sistema, 

pelo menos no atual estágio de integração. Os obstáculos centrais estão 

relacionados aos conceitos de vida e de morte, sobretudo os mais vinculados à 

cultura de cada povo. Assim, decisões sobre a possibilidade de aborto, de 

eutanásia têm sido evitadas pelos tribunais internacionais, constituindo-se 

verdadeiros "domínios recalcitrantes" da internacionalização do direito638.  

A difusão de uma compreensão social (para usar a expressão de 

Foucault) sobre direitos humanos construiu-se em grande parte a partir da 

atribuição de competências aos atores nacionais de verificar, relatar e controlar 

práticas em favor dos direitos humanos e não por meio de técnicas de 

imposição. A expansão de padrões comuns bem como os avanços dependem, 

portanto, da densidade das interações internacionais, do grau de proximidade 

de importantes características culturais (como religião, etnia e linguagem), da 

distribuição de poder econômico e militar 639. 
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Além da proteção do indivíduo e da raça humana, há a proteção de 

formas comunicativas em defesa da liberdade de expressão e contra tendências 

totalizantes sobre discursos sociais. A defesa da liberdade de expressão busca 

garantir a diversidade cultural e a proteção da linguagem que tendem a ser 

prejudicadas pelos próprios processos de globalização, perda de culturas e 

ampliação da interferência estatal em diferentes setores sociais. A expansão da 

lógica de outros subsistemas pode levar à legitimação e consequente aceitação da 

violação de direitos tradicionais. Um exemplo é o direito do comércio 

internacional. Com o avanço do liberalismo no plano global e sua 

institucionalização pelo direito do comércio internacional, o direito de 

propriedade é apresentado como um direito fundamental ao homem. 

Entretanto, como explicar sua expansão por meio de direitos de patentes sobre 

conhecimentos tradicionais associados a recursos biológicos? A expansão do 

direito de propriedade intelectual, considerado na área comercial como um 

direito fundamental do homem, serve em grande parte para justificar a expansão 

de monopólios comerciais por grandes empresas de países altamente inovadores 

e não respeita mecanismos tradicionais de direitos coletivos dos povos 

tradicionais, sobretudo de países megadiversos, na maioria em desenvolvimento. 

Enquanto as normas do Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual 

tiveram sucesso em dez anos para mudar os preceitos mínimos para concessão 

de patentes em 140 Estados, um regime jurídico de propriedade intelectual 

coletiva não parece ser possível num futuro próximo. Regras genuínas de 

direitos humanos precisam conter os processos de modificação da ciência, da 

arte, da medicina, da cultura, da educação e do comércio640.  

Alguns autores, como Teubner, propõem uma nova identificação da 

problemática dos direitos humanos, saindo da visão tradicional de um conflito 
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entre atores concretos, entre direitos coletivos e direitos individuais, entre o 

Estado e o indivíduo ou a sociedade, para abordar uma visão a partir da 

expansão de discursos sociais autônomos de diferentes setores sociais com a 

globalização. Na lógica tradicional, não se ignoram as divisões de setores, mas 

busca-se equilíbrio entre os mesmos, o que raramente é conseguido. O homem 

está no centro do sistema. O conflito com o Estado, que representa de certa 

forma toda a sociedade, gera dificuldades para a proteção dos direitos humanos. 

Com a revolução burguesa e maior liberalismo, houve possibilidade de 

crescimento dos grupos. Os direitos humanos seguiram uma nova lógica: 

liberdade das partes em colocar direitos humanos não como direito natural, mas 

como uma espécie de direito positivo preexistente, para a manutenção do 

sistema e dos conflitos internos do mesmo. O conflito com o Estado, que 

representa de certa forma toda a sociedade, gera dificuldades para a proteção dos 

direitos humanos641. 

Luhmann e Teubner acusam a tradição dos direitos humanos de não 

levar os direitos humanos a sério, por não respeitar os processos comunicativos 

inerentes aos indivíduos. Na teoria dos sistemas, reduzem a complexidade 

social, ao separar os sistemas sociais dos seres humanos. Compreendem o 

homem como entorno dos diversos sistemas, local onde os discursos 

comunicativos se desenvolvem. Não constitui parte do sistema. A redução da 

complexidade torna-se uma ferramenta importante para entender as relações 

entre os sistemas sociais e seus efeitos sobre os seres humanos. Neste sentido, o 

homem é compreendido como corpo e mente separado da sociedade. As 

comunicações humanas tornam-se independentes dos indivíduos, criando um 

mundo de significados próprios separados da mente e do corpo de cada um. A 

comunicação pode ser usada pelas pessoas para sua sobrevivência, mas também 
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para sua destruição. Um dos problemas da teoria dos direitos humanos está no 

fechamento operativo do meio ambiente social (aqui, como um instrumento 

comunicativo). Os indivíduos procuram sua proteção em discursos 

comunicativos pré-jurídicos, pré-políticos ou até mesmo pré-sociais, mas sem 

que haja fóruns de defesa da proteção de seus discursos. Os violadores dos 

direitos humanos não seriam indivíduos ou grupos, mas uma matriz anônima 

de processos comunicativos, cada qual com suas lógicas próprias e muitas delas 

com tendências universalizantes ou totalizantes. A proteção dos direitos 

humanos viria, assim, na proteção da autonomia dos discursos sociais (arte, 

ciências, religião) contra todas as tendências totalizantes da matriz comunicativa 

dos sistemas sociais, com a proteção da autonomia comunicativa dos indivíduos 

e, por último, fixando os direitos humanos como fronteiras negativas da 

comunicação social, de forma a proteger a integridade do corpo e da mente de 

cada um642. 

Os seres humanos saem do centro do sistema e passam a ser o meio no 

qual as lógicas comunicativas trabalham. Nessa forma, os discursos sociais 

banem os indivíduos do sistema: do mesmo modo que Foucault analisa o poder 

disciplinar, Agamben aponta a exclusão política, Lyotard fala da teoria dos 

discursos fechados e Derrida discute a desconstrução da justiça643. O objetivo 

deixa de ser a distribuição de recursos escassos entre os indivíduos, como saúde, 

educação, poder, bem-estar, mas, principalmente garante aos atores que seus 

atos não provoquem injustiças para os ambientes humanos e sociais. Tal 

objetivo é alcançado por meio das limitações internas e externas de expansão de 
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seus discursos e de um balanço coerente entre suas próprias racionalidades e os 

direitos dos indivíduos e da sociedade644. 
*** 

Vimos assim que a partir dos diferentes processos de 

internacionalização do direito, os vários atores contribuem para a alteração das 

formas tradicionais de criação, implementação e controle do direito 

internacional. Cada subsistema jurídico cria mecanismos próprios, diferentes 

dos demais, para se tornar mais efetivo. Alguns se constroem com base em 

órgãos com maior centralidade, como no direito humanitário ou no direito do 

comércio internacional. Outros se constrõem de forma descentralizada, como o 

direito internacional do meio ambiente. Outros ainda se consolidam a partir do 

incrementalismo de diferentes órgãos de controle, como os direitos humanos. 

Em paralelo, nota-se a expansão de normas privadas, transnacionais, que 

seguem uma lógica independente das demais. A mudança substantiva e 

procedimental do direito internacional coloca em questão a ideia de fonte de 

direito internacional. A multiplicidade de fóruns e de lógicas leva a discussão de 

eventuais conflitos de jurisdição e, por conseguinte, de uma eventual 

fragmentação ou nova complexidade do direito internacional.  
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Capítulo 5 
Desafios com a complexidade: novas fontes, regimes 
privados e multiplicação de mecanismos de solução  

de conflitos 
Entre os diferentes fenômenos que colocam limites ao direito 

contemporâneo, três chamam mais a atenção: a multiplicação das fontes 

normativas, a emergência de regimes privados e a multiplicação de mecanismos 

de solução de conflitos. O primeiro afeta um dos elementos basilares do direito 

internacional desde o século XVIII. O segundo coloca em questão a ideia de 

hierarquia e fundamentos de validação da norma jurídica. O terceiro demonstra 

a emergência de um cenário descoordenado. Os três fenômenos seduzem por 

indicarem uma possível fragmentação do direito internacional.  

No tocante à multiplicação das fontes, nota-se em primeiro lugar a 

ampliação da quantidade de fontes tradicionais de direito internacional público. 

Há um número maior de tratados, de costumes, de princípios gerais do direito 

internacional e de atos unilaterais. O direito internacional torna-se mais denso a 

partir dos próprios instrumentos tradicionais, mais especializado com a 

multiplicação de normas relativas a ramos específicos do direito645.  
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Em seguida, há um debate sobre a existência de novas fontes de direito 

internacional, a partir da construção normativa em redes de atores infraestatais e 

privados. Ao assumir redes privadas como produtores de normas jurídicas, há o 

reconhecimento de novas relações heterárquicas, por vezes com a ideia de 

autovalidação, dificilmente compreensível dentro de uma teoria positivista 

contemporânea. 

Por fim, ocorre a multiplicação do órgão de solução de conflitos que, 

de um lado, revela o uso de múltiplas lógicas para solução de controvérsias, com 

pouco diálogo entre os diferentes tribunais internacionais; de outro, pode 

desvelar uma etapa de transição em relação a uma nova reconfiguração do 

direito internacional, explicável à luz de uma nova complexidade e de renovação 

das teorias que o fundamentam desde o século XVIII. 

 

 1 O DESAFIO DE COMPREENDER  

A MULTIPLICAÇÃO DE FONTES NORMATIVAS 

O Estado-nação não é o único produtor de fontes do direito 

internacional, mas hoje este processo de descentralização de fontes se aprofunda 

rapidamente. Os Estados atribuem constantemente e cada vez com maior 

velocidade capacidades soberanas para instâncias internacionais de produção 

normativa. De fato, há uma autolimitação à produção normativa em diversos 

temas, ou seja, o Estado aceita que a regulação jurídica de certos temas seja feita 

por outros atores, o que significa na prática uma limitação a que o próprio 

Estado se impõe. É um cenário marcado por uma multiplicação de assuntos 

normatizados pelo direito internacionalmente. Além do próprio Estado, há a 

participação de diversas Organizações Internacionais, com maior ou menor 

poder de impor normas obrigatórias (chamadas no direito de normas cogentes) 

e a criação de redes paralelas ou que interagem tanto em nível nacional como 
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regional ou internacional. De qualquer modo, o exercício da competência de 

produção normativa por organizações internacionais é derivado da soberania 

estatal e apenas existe porque os Estados concordaram com o mesmo. 

O Estado vive diversos processos de transformação interna e externa, 

em função de valores globais. O Estado-fonte de normas sofre o processo de 

descentralização de fontes; o Estado-esfera pública sofre a privatização e, 

sobretudo, no que nos interessa, o Estado-nação é ameaçado pela 

internacionalização do direito. Não apenas o Estado não é mais o único 

comandante do processo, mas os próprios conceitos de ordem, de espaço e de 

tempo normativo começam a escapar-lhe, e os atores envolvidos não se 

perguntam se existe um responsável para guiar a evolução do sistema e, 

havendo, qual sua natureza jurídica646. 

Primeiro, há um processo de intensificação de normas comuns 

nacionais, ou seja, normas de direito doméstico que trazem regulações com 

contornos muito similares para problemas de direitos humanos, direito 

ambiental, direito do comércio, combate ao terrorismo, lavagem de dinheiro, 

regulação de mercados, entre muitos outros. Como vimos nos capítulos acima, 

trata-se justamente do resultado de diferentes fatores, que criam novas formas 

de interação entre os atores domésticos e internacionais. Segundo, há um 

conjunto de interpretações judiciárias comuns, resultante dos processos de 

fertilização cruzada entre tribunais. Terceiro, há um conjunto transnacional de 

normas privadas, com maior ou menor grau de autonomia em relação aos 

Estados nacionais. 

Em relação à terceira questão, o direito nacional se internacionaliza a 

partir de múltiplos processos ascendentes e descendentes, que saem do nacional 

para o internacional e vice-versa. Nesses processos, destacam-se diferentes 
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fenômenos privados de construção normativa. O direito resultante depende 

desses processos privados de produção normativa para existir. Há duas situações. 

Na primeira, prevista pela teoria positivista tradicional, as normas privadas 

foram previstas pelo direito estatal, como os contratos bilaterais, por exemplo, 

no exercício da autonomia privada. Existem em função dessa previsão e 

dependem dos Estados para serem efetivas, a exemplo da necessidade dos 

tribunais nacionais para executar um contrato em face do descumprimento. 

Neste caso, a proliferação de normas privadas, em ritmo mais acelerado do que 

de normas públicas, não afeta a centralidade do Estado, mas apenas contribui 

para o deslocamento do eixo público de produção normativa para um eixo 

privado, mas sempre com legitimidade no próprio Estado nacional que 

autorizou ambos os processos.  

Na segunda, há a proliferação de mecanismos privados que 

independem dos Estados. O Estado não participa da relação jurídica, não a 

legitima e o direito independe do Estado para se tornar efeitvo. Quando o 

Estado participa dessas relações, atua em igualdade com os demais atores 

envolvidos. O direito é formado por mecanismos transnacionais e não encontra 

o mesmo fundamento de validade formal da norma estatal. Para os positivistas, 

não se trata de um direito positivo, pois significaria a multiplicidade de normas 

de validação e a consequente fragmentação do direito. A dúvida seria: podemos 

classificá-las de novas fontes de direito internacional?  

Uma discussão central seria saber se essas manifestações do direito 

podem ser consideradas como novas fontes do direito internacional. Não se 

trata realmente de uma questão de resposta fácil. De um lado, pode-se negar seu 

reconhecimento de pronto, porque não estão elencadas no rol do art. 38 do 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Neste caso, seria também para 

pressupor que todas as transformações ocorridas no mundo nos últimos oitenta 

anos pouco alteraram o direito internacional ou que o Estatuto da Corte é uma 



437 

espécie de bíblia sagrada, resultante de uma vontade legislativa divina, que 

regula o mundo! De forma tradicional, pode-se negar seu reconhecimento como 

fonte, ao procurar na teoria do direito internacional elementos contrários a seu 

reconhecimento, ou seja, verificar em diferentes ideias (direito natural, 

positivismo) etc. as razões pelas quais tais manifestações podem ou não ser 

consideradas fontes de direito internacional. Por fim, pode-se propor a 

existência de novas fontes de direito internacional ou construir os elementos 

basilares para esta ideia. Cabem algumas pistas de pesquisa para um 

aprofundamento futuro. 

 1.1. Releitura do conceito de fontes do direito internacional ou 

construção de fontes de um direito pós-nacional 

Não há consenso sobre o que seja fonte. Há diferentes fundamentos, 

concentrados ora em ideias naturais, ora positivas, mas também em explicações 

sociológicas, biológicas e voluntaristas. Há períodos mais jusnaturalistas, outros 

mais positivistas, intermediados por ideias ecléticas. A teoria das fontes do 

direito internacional teve como função justificar a obrigatoriedade de 

determinadas regras aos sujeitos do direito internacional. A obrigatoriedade a 

tais regras é mais ou menos rígida conforme a concepção que se tenha de fonte. 

Desde sempre, atos unilaterais, princípios gerais do direito tiveram graus de 

oponibilidade menos rígidos do que os tratados ou costumes do direito 

internacional, sobretudo em função de seu caráter vago e subjetivo.  

Desde os autores modernos, no século XVIII, consideram-se fontes do 

direito internacional apenas os tratados, os costumes, os atos unilaterais e os 

princípios gerais do direito. Ora com fundamentos positivistas, ora naturalistas, 

ora mistos entre positivismo e jusnaturalismo, as fontes são compreendidas 

dentro da lógica de interdependência entre os Estados para a vida em 

comunidade, da justiça social, do consentimento ou de interesses. De certa 
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forma, naturalismo e positivismo precisam um do outro. O naturalismo precisa 

de argumentos positivistas para atingir um conteúdo objetivo, consentido pelos 

Estados para justificar a atribuição de conteúdos a conceitos vagos como justiça, 

interesse comum, razoabilidade. “O positivismo precisa do jusnaturalismo para 

responder a questões como: por que comportamentos, vontades e interesses 

criam obrigações cogentes?”647. 

A adoção de bases puramente consensuais ou positivistas para qualquer 

uma das grandes linhas teóricas leva a dificuldades importantes. Por exemplo, se 

consideramos que os Estados se vinculam apenas àquilo que consentiram (teoria 

voluntarista), cairíamos nos argumentos de Triepel, já bastante debatidos por 

Kelsen e Verdross, no início do século XX, de que o Estado poderia mudar sua 

vontade e, portanto, retirar-se do tratado sem problemas, porque não haveria 

mais base alguma de obrigatoriedade em cumprir o acordo anterior648. As ideias 

de jus cogens, de costumes obrigatórios a novos Estados entre vários outros 

institutos basilares do direito internacional perderiam sentido. Em teoria 

oposta, poder-se-ia afirmar que, uma vez criado o vínculo, os Estados jamais 

poderiam alterar seu consentimento pela sacralidade do pacta sunt servanda ou 

por razões meramente objetivas, egoísticas etc . Neste caso, se não há diferença 

entre “vontade” e “direito”, não haveria justificativa para impor um direito a 

um Estado que não consentiu com o mesmo649. 
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Outros consideram que as vontades individuais (e não dos Estados) 

fundamentam a legitimidade das fontes internacionais. No entanto, Estado e 

seus indivíduos não pensam da mesma forma. Há uma distância que varia em 

função de níveis de democracia, transparência dos órgãos negociadores 

internacionais, tema discutido em vários outros textos650. Neste caso, não 

haveria como justificar as fontes internacionais que não demonstrassem ser a 

manifestação direta da vontade popular. Há ainda aqueles, como Duguit 

contestando Windsheid e Jhering, que discordam que a validade das fontes 

seriam as manifestações consensuais na comunidade internacional, alegando que 

a ideia serviria, sobretudo, para justificar manifestações arbitrárias de poder de 

alguns Estados sobre os demais. Neste caso, justificam as fontes do direito 

internacional na necessidade da vida em sociedade, usando um argumento 

quase biológico, dentro de uma lógica do interesse do Estado651. A crítica contra 

esta ideia vem, então, da retirada de qualquer elemento moral da teoria 

justificadora652. 

O direito internacional se constrói a partir da ideia de uma sociedade 

de Estados. Trata-se de uma visão antropomórfica do Estado, que o compara a 

uma sociedade de indivíduos com igualdade e liberdade. De certa forma, desde 
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os primeiros internacionalistas modernos, como Wolff e Vattel, a ideia de 

ordenamento jurídico internacional é fundada na centralidade do Estado, como 

único produtor de fontes do direito internacional.  

No período contemporâneo, a partir do século XX, notam-se algumas 

teorias, como a de Scelle, que desconsiderava o Estado e pensava a sociedade 

global como uma sociedade de indivíduos. O direito internacional seria 

composto inclusive pelos atos de atores públicos internos, que o exerceriam 

diretamente. Nesta lógica, o Estado seria uma ficção, tendendo a desaparecer. A 

ideia de novas fontes de direito internacional teria mais sentido na lógica de 

Scelle do que nas ideias dos principais autores do direito internacional. Scelle foi 

um autor importante, mas sua teoria foi abandonada ao longo do tempo. 

No século XX, o positivismo destacou-se como principal teoria 

explicativa das fontes de direito internacional, sobretudo a partir dos trabalhos 

de Kelsen e Hart. Hart dedicou-se mais à ideia da norma jurídica em si e não ao 

direito internacional, relegado a segundo plano em sua obra, mas sua ideia de 

norma de reconhecimento é bastante utilizada pelos internacionalistas, 

sobretudo nos países de common law, como Estados Unidos, Reino Unido, 

Índia, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e vários outros. Quando se 

discutem os diferentes processos de proliferação normativa, nota-se uma forte 

evidência nos argumentos de Hart, entre os autores desses países. Entre os países 

do direito continental, como a Europa continental e a América Latina, o 

positivismo normativista kelseniano está mais presente.  

A noção de sistema jurídico é central também no trabalho de Hart e 

define a ideia do direito, da norma jurídica e interpretação da norma em função 

do conceito de sistema jurídico. Hart diminui a importância das normas 

jurídicas, como um elemento central do sistema, e enfatiza as relações 

específicas entre os diferentes elementos do sistema, sobretudo na noção de 

regra. A diferença principal estaria na distinção entre regras primárias e 
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secundárias. Há várias formas de se diferenciar as regras primárias das 

secundárias de Hart, mas três elementos se destacam: regras primárias impõem 

direitos e obrigações, relacionam-se a comportamentos e a ações físicas 

enquanto regras secundárias conferem poderes, referem-se às normas e à criação 

de obrigações. As regras secundárias procuram lidar com alguns “defeitos” do 

sistema fundado apenas em regras primárias, como a incerteza na identificação 

das mesmas, a falta de efetividade das pressões sociais e o caráter estático das 

regras. Desse modo, a incerteza é resolvida com a regra de reconhecimento que 

identifica as pertencentes ao sistema jurídico. As de modificação identificam 

que estão autorizadas a criar novas e as de decisão, quais indivíduos podem 

identificar os conteúdos das regras653.  

Hart coloca as práticas sociais no centro de sua teoria. A norma positiva 

precisa ser reconhecida pelos atores mais importantes, como juízes, tomadores 

de decisão e agentes públicos para ser considerada válida. A dificuldade atual 

seria que tais decisores reconhecem diferentes regras de validação, distintas e 

antagônicas entre si e às vezes interconectadas. O peso de cada fonte ou norma 

depende do tema e não apenas de sua origem, bem como de cada ator 

envolvido, em diferentes esferas. Neste caso, haveria, conforme Hart, uma 

situação anormal, que resultaria em uma ameaça e na dissolução do sistema 

jurídico654.  

Kelsen entende que a consideração de algo como fonte de direito é 

apenas seu fundamento de validade formal. Os elementos materiais da norma 

teriam pouca importância. Assim, um fato é fonte de direito, porque foi 

previsto por uma norma hierárquica superior. Um decreto é fonte de direito 

porque houve uma lei que o previa anteriormente. Uma lei é prevista na 
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constituição, até se chegar à norma hipotética fundamental, que dá validade a 

todo o ordenamento jurídico. As ordens jurídicas nacionais encontram seu 

fundamento de validade no direito internacional. O direito internacional, por 

sua vez, também tem uma norma hipotética fundamental, fundada nos 

costumes dos Estados. Kelsen retira o elemento volitivo de todas as etapas da 

construção do direito, identificando uma realidade. Trata-se de uma teoria 

objetiva, que não reconhece o Estado como um ente capaz de expressar vontade 

própria, mas uma ordem jurídica que atribui a determinados indivíduos a 

indicação da vontade daquela comunidade. Os costumes internacionais, para 

Kelsen, são depreendidos da análise objetiva da realidade, ou seja, os Estados 

cumprem esses costumes, porque sempre cumpriram, considerando-os como 

direito aplicável. Em Hart, adiciona-se a complexidade da regra de 

reconhecimento. Além da validade formal, a norma deve ser reconhecida como 

tal pelos operadores jurídicos. Ao reconhecer uma norma, os operadores elegem 

a norma de validade.  

Em Kelsen, os sujeitos primários do direito são os Estados. Os tratados, 

costumes, princípios gerais de direito internacional são fontes normativas por 

serem produzidos por Estados e, portanto, tendo um mesmo fundamento de 

validade formal. As organizações internacionais são sujeitos secundários, que 

também podem produzir fontes de direito internacional, mas apenas o fazem 

porque têm a delegação expressa de competência dos Estados.  

Para Kelsen, não importa se, do ponto de vista material, manifestações 

jurídicas regulam a vida dos Estados e dos indivíduos de uma forma comum. 

Os atores subestatais, como gestores públicos, juízes ou privados não têm 

autoridade formal dos Estados para produzir normas que os vinculem 

juridicamente. Em Hart, ainda que se admita um processo dinâmico, não se 

aceita a multiplicidade das normas de validação. De forma geral, eis o principal 

problema do uso das ideias positivistas contemporâneas para explicar a 
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proliferação de normas. As novas manifestações normativas, produzidas por 

agentes subestatais e transnacionais, públicos e privados têm diferentes fontes de 

validação. Apenas podem ser explicadas se aceitarmos a ideia de uma 

multiplicidade de normas hipotéticas fundamentais, além do Estado ou de 

regras de validação, o que não foi previsto por Kelsen, nem por Hart.  

Não significa que seja necessário abandonar o positivismo jurídico. 

Bobbio, por exemplo, define fonte como os fatos ou atos aos quais um 

determinado ordenamento jurídico atribui capacidade ou competência de 

produzir normas jurídicas. Há competência nos fatos, quando há uma vontade e 

conhecimento, típicos dos humanos. Há capacidade nos atos, quando faltam 

tais elementos. O problema estaria assim, não no estudo da fonte, mas do 

sistema jurídico. A ideia estaria em entender um ordenamento jurídico que 

consiga absorver a lógica da produção normativa655. Ainda que não se considere 

como suficiente para produzir novas normas à luz do positivismo tradicional, os 

discursos normativos setoriais, cada vez mais transnacionais, contribuem para 

alterar como os atores entendem os significados das normas jurídicas.  

Na lógica da maioria dos sistemas jurídicos, o processo de validação de 

algo como norma, em função da importante influência positivista, é 

exclusivamente formal. O processo de validação é unilateral (considera a 

validade formal, de acordo com um critério intrassistêmico) absoluto (regra é 

totalmente válida ou inválida) e hierarquizado. A dificuldade da realidade atual 

está na utilização desses parâmetros para compreender normas que têm 

diferentes níveis de fundamento de validade e hierarquia, conforme o 

subsistema e o nível da camada em que é aplicado (nacional, regional ou 

internacional). A validade da norma é ao mesmo tempo formal, empírica e 
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axiológica (plural), tem diferentes níveis de efeitos e é circular (não resultante da 

interação do conjunto de atores ou de diferentes atores de forma isolada)656.  

 

Entre os autores do final do século XX e início do século XXI, há 

diferentes posições para explicar os impactos. Alguns identificam pluralismo de 

fontes e atores dentro de uma ideia de fragmentação e contradição entre 

subsistemas jurídicos. A fragmentação é a expressão de múltiplas normas de 

validação. Outros destacam maior complexidade do direito internacional, que 

pode ser compreendida dentro dos limites das teorias tradicionais, derivadas 

desde os autores modernos até os clássicos do século XX, sobretudo no 

positivismo. Neste caso, relegam para um plano diferente novas normas 

privadas, desconsiderando-as como verdadeiras fontes do direito internacional.  

Koskenniemi, por exemplo, em sua obra de referência sobre o tema, 

advoga a existência de uma nova complexidade no direito internacional, 

explicável dentro da teoria tradicional do direito. Há dois trabalhos distintos do 

mesmo autor. Em um primeiro, realça as contradições das bases de 

argumentação da teoria jurídica, que oscila entre a procura constante dos 

argumentos de validade da norma jurídica internacional em uma visão 

descendente e em uma visão ascendente, em perene contradição, conforme os 

interesses e valores de cada período, desde o século XVIII. Atualmente, a teoria 

do consentimento tácito seria uma das melhores possibilidades para preservar a 

legitimidade das fontes. O Estado estaria vinculado pela norma não apenas por 

manifestações formais, como a assinatura, mas por outros atos indicadores de 

sua concordância. Neste caso, haveria uma sinergia entre bases naturais e 

positivas para o fundamento de validade, sem a existência de críticas mútuas, 

comuns entre essas correntes teóricas. O consentimento tácito, por exemplo, 
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existe quando da aplicação da regra rebus sic stantibus, que admite a mudança do 

pacto previamente estabelecido em função de mudanças sociais. A identidade 

dos autores modernos mais recentes estaria na adoção de um “conceito social do 

direito”, em que as fontes não vinculam os Estados por questões preexistentes, 

inerentes a padrões normativos ou puramente morais. O direito é criado de uma 

forma ascendente, por meio de comportamentos, vontades e interesses dos 

Estados, mas também descendente, com base em valores preexistentes. A real 

concepção do direito significa pelo menos manter uma distância marginal entre 

o direito e a realidade social. A dificuldade consiste em saber o comportamento 

de quais Estados deve ser considerado para determinar este direito e como 

justificar a escolha. Nas palavras do autor, mesmo esta linha é indeterminada, 

porque o discurso das fontes diz que o direito apenas pode ser encontrado no 

comportamento do Estado e que tal comportamento reflete seu consentimento 

e sua visão de justiça, mas ao mesmo tempo não se pode diferenciar essas 

posições de meras questões políticas657. O uso do direito como uma linguagem 

perde em parte a racionalidade e os limites de validade jurídica para 

transformar-se em manifestação política658. 

Em um segundo trabalho, em conjunto com a Comissão de Direito 

Internacional da Organização das Nações Unidas, reconhece-se que as 

diferentes formas de manifestação setorial do direito internacional, como 

direitos humanos, direito ambiental, direito internacional econômico e outros, 
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têm especificidades e lógicas próprias, mas quaisquer conflitos normativos 

podem ser resolvidos dentro do caso concreto, a partir do uso de regras de lex 

specialis e lex generalis. Os casos de interseção deveriam ser interpretados a cada 

momento pelos operadores jurídicos, buscando garantir a discricionariedade 

necessária para a aplicação da justiça. Trata-se de uma visão limitada, por 

desconsiderar diferentes percepções de justiça e de especialidade. Muitas vezes, o 

justo para um subsistema jurídico é a busca por sua perpetuação. Em 

subsistemas privados, como a lex mercatoria, o justo pode ser muito diferente 

para a lógica do direito ambiental ou outro, por exemplo. A solução é limitada 

quando a norma especial não contrapõe de forma expressa a norma geral e 

envolve as mesmas partes. Um instrumento pode ainda ser geral para um órgão 

e especial para outro, enquanto que o mesmo problema pode muitas vezes ser 

discutido em ambos. Num cenário de heterarquia entre os sistemas normativos, 

sem regras prévias de solução de antinomias, além da aplicação de regras de 

especificidades pelos juízes, os conflitos são comumente resolvidos também por 

processos de negociação entre os diferentes regimes, com a busca de pontes de 

diálogo entre os atores, de forma a criar tratamentos jurídicos ou interpretações 

comuns, ou simplesmente se mantêm os antagonismos659. Assim, no 

contencioso Leyla Sahin contra Turquia, por exemplo, que discutia a 

possibilidade de acesso de uma estudante a universidade com o uso do véu e a 

restrição do porte de símbolos religiosos em instituições de ensino. A Corte 

julgou a favor da especificidade da Recomendação 1353 (1998), sobre acesso de 

minorias ao ensino superior e da Recomendação (98) sobre acesso ao ensino 

superior, mas estatuiu que para lhe garantir o acesso a universidade, mas desde 
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que se adequasse as normas sobre vestimentas, enquanto que o mesmo poderia 

ter sido realizado no sentido contrário.660  

Outros autores mudam o eixo do debate para encontrar o fundamento 

da norma jurídica em outros elementos. Jouannet, por exemplo, propõe a 

discussão da unidade do direito internacional a partir do fundamento comum 

do direito, entre liberalismo e providência, com conceitos que derivam desde 

Vattel, no século XVIII. Admite a complexidade, mas não entra no debate sobre 

como essa complexidade inclui problemas de multiplicação de fontes 

normativas ou se elas existem ou não. Outros pluralistas não conseguem 

identificar unidade, mas um pluralismo multicêntrico.  

Por fim, há um conjunto de autores que entendem existir novas fontes 

de direito internacional, até uma visão mais radical, em Teubner, que propõe 

que o volume de manifestações jurídicas por redes de atores é tão importante 

nos dias de hoje que já seria superior às tradicionais fontes do direito 

internacional público. Nesse caso, o que os demais autores chamam de normas 

periféricas, na visão de Teubner, ocupa a centralidade do sistema. O direito 

internacional seria construído, sobretudo por redes normativas privadas, com a 

centralidade nos juízes. As verdadeiras fontes do direito internacional 

contemporâneo seriam as manifestações normativas resultantes dessas redes661. 

Em relação às fontes tradicionais, a interpretação é relativamente 

comum. O fenômeno recente é caracterizado pela multiplicação de tratados, 

como vimos nos capítulos anteriores, acompanhado pela multiplicação de 

tribunais internacionais, como veremos abaixo. Neste cenário, os costumes 
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cedem espaço a uma nova lógica de obrigações, firmada por normas mais 

detalhadas.  

O problema está em como considerar novas manifestações normativas. 

Mesmo os tratados podem ser mais ou menos obrigatórios, sobretudo quando 

há em algum deles possibilidades de cumprimento parcial por determinados 

Estados, conforme o Estado e a existência de tratados considerados softs norms, 

essência mesmo de alguns subsistemas jurídicos. Em um segundo plano, os 

conceitos da margem nacional de apreciação, níveis aceitáveis de risco 

possibilitam interpretações distintas (direitos distintos) à luz de um mesmo 

texto normativo. Resumindo: a teoria das fontes ganha variações de cores mais 

acentuadas na contemporaneidade. Fonte não é uma norma obrigatória, mas 

admite níveis de obrigatoriedade e de diversidade. 

1.2. Dificuldade de incorporação de novas manifestações normativas como 

fontes 

Há um problema fático: o direito internacional precisa dessas 

manifestações normativas para exisitr, conta com elas para ser efetivo. Tais 

normas são consideradas legítimas por grandes comunidades (territorializadas 

ou não), são efetivas, conforme ilustram alguns autores; o direito pode também 

ser imposto pela força de atores externos, bem como por meio de mecanismos 

não-violentos internos ou externos662. Não se pode conceber o próprio direito 

internacional sem a existência dessas novas formas de manifestação normativa. 

Há, portanto, duas opções: considerar os argumentos de novas teorias que 

aceitam tais manifestações como novas fontes de direito internacional ou não. 

Trata-se de uma “questão de fé”. Há argumentos lógicos nas diferentes ideias e a 

defesa de uma ou outra corrente depende, sobretudo, da opinião pessoal do 
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intérprete. Pode-se menosprezar a importância de tais fenômenos para a 

realidade do direito e considerá-los elementos pouco significativos para alterar o 

paradigma jurídico vigente ou, então, como importantes o suficiente para exigir 

a mudança da teoria das fontes. 

De um lado, em relação às manifestações dos atores subestatais, como 

os processos de confluência normativa, construção de uma gramática comum, 

fertilização cruzada e normas produzidas por agentes públicos, pode-se dizer que 

se trata de um conjunto de normas nacionais, com o mesmo fundamento de 

validade formal das normas jurídicas tradicionais, seguindo uma concepção de 

validade formal do ordenamento positivo contemporâneo. Assim, quando um 

legislador faz uma lei, influenciado pela ascensão de um discurso transnacional, 

a partir do diálogo com seus pares em dezenas de outros Estados, a lei integra o 

ordenamento jurídico e tem o mesmo fundamento de validade das demais 

normas totalmente internas. Quando um administrador decide adotar um 

padrão técnico internacional, ocorre o mesmo. No entanto, há dois problemas 

em reduzir tais fenômenos à lógica positivista contemporânea: primeiro, não é 

possível explicar normas puramente privadas, autônomas em relação à ordem 

jurídica estatal; segundo, poderia haver múltiplas regras de validação formal 

remetendo a fundamentos de validade diferentes663. 

Por outro lado, a aceitação dessas manifestações normativas como 

fontes do direito internacional pressupõe, portanto, a alteração dos conceitos de 

fonte do direito internacional. O direito internacional passaria a ser composto 

tanto pelo direito criado pelos Estados, como pelo direito que une os indivíduos 

e empresas em uma época de globalização. Ora, o elemento que definiria o 

direito como “internacional” não seria mais a adoção de procedimentos 
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preestabelecidos, mas sua simples equivalência entre ordens normativas, 

públicas ou privadas, entre diferentes Estados. Isto significaria, de fato, a 

expansão do universo jurídico das fontes do direito internacional incluir 

fenômenos considerados tipicamente internos ou extrajurídicos. Significaria 

também aceitar como fontes do direito internacional atos tipicamente privados, 

do conjunto de atores relevantes, como as cadeias produtivas, as normas 

desportivas, a nova lex eletronica entre outras. O direito internacional (nem 

meramente público, nem privado) incluiria todas as normas transnacionais. A 

multiplicação das fontes pressupõe uma nova complexidade, a multiplicação de 

conflitos e a necessidade de novas formas de resolvê-los. 

No entanto, ao entender essas manifestações subestatais ou privadas 

como fontes do direito internacional, é preciso também rever os efeitos das 

fontes sobre os Estados. Os Estados não se comprometem com essas normas. 

Deve-se pensar primeiro à luz dos atores estatais e, depois, à luz dos demais 

atores envolvidos.  

 

Primeiro: à luz dos atores subestatais ou gestores públicos. Para o 

direito internacional clássico, as decisões de juízes nacionais ou dos gestores 

públicos são fatos jurídicos e não fontes de direito internacional. Não é porque 

seus juízes nacionais não aceitam a extradição para a pena de morte, que se pode 

considerar que o Estado é contra a extradição para a pena de morte. O caráter 

obrigatório da norma se constrói pela adesão dos atores que participam de sua 

construção e não representa uma obrigatoriedade para o Estado em si. Não 

significa que não tenham quaisquer efeitos sobre os Estados. Informam o 

comportamento de fato do Estado e dizem se o mesmo está ou não cumprindo 

respeitando as fontes tradicionais de direito internacional.  

As decisões dos juízes nacionais brasileiros, por exemplo, foram 

suficientes para o OSC/OMC considerar que o Brasil não cumpria de fato o 
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princípio da nação mais favorecida, uma vez que deixava determinadas 

importações de pneus entrarem livremente no país e impedia outras664. A 

solução para encontrar pontes de relacionamento entre a ideia tradicional de 

fontes de direito e manifestações internas nos Estados, pelo direito internacional 

de hoje, é avaliar a importância dessas manifestações como suficiente para 

indicar a posição de fato do Estado em relação a uma situação concreta. No 

exemplo acima, a OMC teve que considerar se o volume de pneus importados 

pelo Brasil, a partir de decisões dos juízes, era grande o suficiente para 

caracterizar uma quebra do princípio da nação mais favorecida. 

O cenário se complica em face da realidade fragmentada de posições 

dentro de um mesmo Estado, característica da expansão de manifestações 

normativas transnacionais. Muitas vezes, a construção de posições comuns 

sequer reflete a posição pacífica ou mesmo dominante em um Estado. As redes 

de atores estatais são formadas por comunidades transnacionais. Pode ser que 

alguns juízes ou gestores atuem de determinada forma, em parceria com seus 

colegas em outros Estados, participando da construção de um discurso 

normativo setorial, mas que os demais atores equivalentes (outros juízes 

nacionais ou outros gestores) discordem e não apliquem os mesmos conceitos. 

Logo, o fato de o Estado não ser um bloco monolítico de poder impede 

qualquer generalização que estaria comprometida. 

 

Segundo: em relação às normas de cadeias produtivas privadas, da lex 

desportiva ou da lex eletronica. As normas criadas por redes privadas são muitas 

vezes transnacionais e apenas vinculam os próprios elementos da rede e não os 

Estados onde atuam. Trata-se de um conjunto normativo que avança de forma 

relativamente autônoma em relação aos Estados. De qualquer modo, o direito 
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internacional sequer atribui responsabilidade aos Estados pelo descumprimento 

espontâneo de suas empresas às normas internacionais públicas. Um exemplo 

seria a discussão sobre a importação de produtos agrícolas, como soja ou milho, 

com técnicas de modificação genética (organismos geneticamente modificados 

ou OGMs). Se um juiz ou qualquer outra autoridade nacional impede o 

comércio do produto, há um fato jurídico, como ocorreu na França em diversos 

anos, fato que gera uma obrigação para o Estado, considerado responsável, 

porque impede a importação de determinado produto, em violação às normas 

da OMC. No entanto, quando redes varejistas, como Carrefour, Migros, Marks 

& Spencer e outros decidiram parar de vender produtos com OGMs em seus 

supermercados, o direito internacional nada pôde fazer, porque não eram atos 

estatais, embora o resultado seja praticamente o mesmo665. 

 

Existem sujeitos do direito internacional que reconhecem 

explicitamente novas manifestações normativas como fontes deste direito. Um 

exemplo foi desenvolvido pelo Tribunal Penal Internacional para a Ex-

Iugoslávia, sobre o tema da gradação da pena. O Tratado de Roma prevê 

diferentes crimes internacionais, mas não prevê regras de gradação da pena ou 

cumulação delitiva. Em diferentes contenciosos, resolveram recorrer a normas 

do direito interno dos Estados, desde que compartilhadas em diferentes sistemas 

normativos. No julgamento Erdemovic, em 1996, afirmaram que “existe um 

princípio geral de direito comum a todas as nações (...) pelo qual penas mais 

severas devem ser impostas a crimes contra a humanidade”666, por considerar o 

crime contra a humanidade como um crime cuja pena deveria ser mais severa. 
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No julgamento Kupreski, o mesmo fundamento de validade foi utilizado para 

resolver questões de cumulação delitiva667. No Contencioso Blaskic, o 

procedimento adotado foi o mesmo para a definição do critério de 

proporcionalidade da pena668. Segundo os juízes, o fato de a maioria dos países 

do mundo utilizar o mesmo sistema doméstico de gradação de penas levava à 

conclusão de que se tratava de um princípio geral do direito internacional. 

Note-se que o fundamento de validade formal dos princípios gerais do direito 

internacional – manifestações estatais e não infraestatais – foi ignorado, 

utilizando-se apenas um fundamento material, a comunhão de conteúdos. 

No entanto, não é porque um tribunal isolado passou a recorrer a 

princípios internos de direito nacional que as demais manifestações jurídicas 

comuns possam ser consideradas fontes de direito internacional. A ação de 

apenas um tribunal, numa miríade de tribunais, é indicativa de um processo, 

mas ainda insuficiente. Para que os Estados fossem comprometidos seria 

necessário que a prática estivesse presente em vários tribunais, em várias decisões 

e ao menos aceita tacitamente pelos Estados. 

 

Há três principais obstáculos para compreender as manifestações 

subestatais, públicas e privadas como fontes do direito internacional. Primeiro, 

o termo “fonte do direito internacional” está muito arraigado a uma concepção 

precisa entre os internacionalistas, vinculado ao art. 38 do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça. Segundo, a impossibilidade de vincular os Estados a 

manifestações normativas. Terceiro, as consequências sobre a teoria dos sujeitos 

do direito internacional.  
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Primeiro, o conceito “fonte do direito internacional” está vinculado aos 

elementos, costumes e princípios gerais do direito desde o século XVIII. Trata-

se de um termo desgastado e que admite poucas inovações. Os autores que 

preconizam novas fontes do direito internacional esbarram em resistências 

psicológicas dos operados jurídicos. Nesse caso, pode-se avocar que não se trata 

propriamente de um direito internacional, mas do direito que resultaria de um 

processo de internacionalização do direito, que deixaria as próprias fronteiras 

entre os direitos nacionais mais fluidas e criaria novas formas de interação entre 

os atores transnacionais. Nesse sentido, talvez seja mais apropriado falar em um 

conjunto denso de soft norms que complementaria ou mesmo condições 

mínimas de validade ao direito internacional. Outra possibilidade seria falar em 

fontes de um direito pós-nacional e não de um direito internacional, para 

buscar os contornos de uma nova realidade em formação.  

Segundo, a dúvida seria se os produtos dos novos processos de 

produção normativa subnacional (confluência constitucional, fertilização 

cruzada, normas técnicas, políticas públicas comuns) ou privada (contratos, 

sobretudo em redes de empresas, lex mercatoria, lex eletronica, lex desportiva e 

outros) poderiam ser considerados como fontes do direito internacional, como 

o são os tratados, os costumes, os atos unilaterais ou os princípios gerais do 

direito internacional. À luz da teoria tradicional do direito internacional, a 

resposta é simples: não são fontes do direito internacional, porque não têm o 

mesmo fundamento de validade formal (Kelsen), não são resultado da 

negociação entre Estados soberanos e não são muitas vezes oponíveis a Estados 

soberanos (dualistas ou estatocentristas); têm diferentes meios de coerção 

(positivistas em geral); têm linguagens comunicativas próprias, diferentes da 

lógica binária licito/ilícito (Luhmann). A solução aportada por diferentes 

autores é negar sua existência ou dizer que não são fontes de um direito 

internacional, mas fontes de um novo direito global, com contornos próprios. 
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Terceiro, caso se entenda que há novas fontes do direito internacional, 

deve-se pressupor que os atores que produzem tais fontes são sujeitos do direito. 

Logo, os juízes nacionais, os agentes públicos, as empresas, os cientistas, as 

ONGs seriam novos sujeitos do direito internacional. Se todos são sujeitos do 

direito internacional, ninguém é sujeito do direito internacional. O próprio 

conceito de sujeito perde sua substância e seu sentido. A consequência seria a 

desconstrução dos conceitos jurídicos tradicionais do direito internacional, sem 

solução última669.  

  

Em nosso entender, deve-se argumentar que há uma nova 

complexidade e que agora os atores do direito internacional, além do Estado e 

das Organizações Internacionais670, ganham mais densidade no plano 

internacional, com capacidade de criar normas imponíveis a grupos humanos, 

por vezes mais densas e efetivas do que as normas interestatais. O direito 

internacional torna-se mais especializado e mais complexo, conforme a própria 

sociedade global se especializa e se torna mais complexa. Neste caso, não 

significa que essas normas sejam cogentes para os Estados, mas seriam normas 

de um direito pós-nacional, criando-se novas fontes do direito, mas não do 

direito internacional, que se tornam imponíveis de formas distintas a diferentes 

atores que compõem uma nova esfera global. Acreditamos que, como os 

Estados estão no centro do sistema, não há como relegar à periferia suas 
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principais fontes de produção normativa e trazer para o centro fontes que 

pretendemos sejam periféricas, mais regulamentadoras ou unificadoras do que 

estruturantes671. Não é conveniente falar em novas fontes do direito 

internacional, mas em novas fontes de um direito pós-nacional ou de um 

conjunto de novos elementos cognitivos que servem de sustentação de um 

direito internacional, sem o qual o direito internacional simplesmente inexiste 

na realidade atual672. 

Certos autores consideram que as normas criadas por redes de atores 

subestatais ou privados são “bases cognitivas” para a construção do direito 

internacional. São percebidas dentro do conceito de “práticas dos Estados” ou 

da opinio juris. No entanto, acreditamos que se trata de não incorporar a 

complexidade do fenômeno por diferentes motivos: há vários conjuntos 

normativos que independem do direito internacional para existir, são 

fenômenos setoriais e transnacionais muitas vezes contraditórios mesmo dentro 

dos Estados e a expressão não reflete a dinamicidade das relações constituídas673.  

 Assim, uma teoria das fontes que compreendesse essas novas 

manifestações normativas deveria ter em mente que a unidade territorial deixa 

de ser o Estado e passa a variar conforme a capacidade regulatória de cada rede 

normativa. Nessa lógica, o direito se constrói e se aplica em diferentes camadas, 

construídas ora no plano nacional, ora no plano internacional, ora no plano 

transnacional. Essas camadas se influenciam, dando origem a um direito pós-

nacional, que não coincide com o tradicional direito internacional. Justamente 

por não coincidir, não cabe utilizar a mesma expressão “direito internacional” 

                                                 
&'!!$20;9!8(!;022(?I038i3;79?!;0M!$(1A3(2%!(M!GH'HK'GHRG'!

&'"!d7?;1??O0!;0M!d(:M9?DX924Q!(!"31M9%!30!(3;03420!89!U??0;79NO0!UM(27;939!8(!d72(740!

Y34(239;7039:%!(M!KH'HK'GHRG'!

&'#! .(2! "TBXU%! p'%! 0I'! ;74'%! K-! ;9I`41:0'! U! ;2`47;9! 89! L9:49! 8(! 8739M7;7898(! C(M! 8(! d(:M9?D

X924Q'!.(2!3049!934(2702'!



457 

para designá-la ou, então, cabe defender a existência de um novo direito 

internacional, o que não nos parece mais conveniente674.  

  

Dentro das variações argumentativas encontradas, os fundamentos de 

um direito pós-nacional seriam tanto de ordem ascendente quanto descendente. 

De um lado, objetivo, porque seria o resultado de manifestações jurídicas entre 

redes de atores formadas voluntariamente no plano global. De outro, subjetivo, 

porque atrelados a elementos mais ou menos morais, caracterizados pela 

aceitação pelos demais atores envolvidos e apenas legitimados quando aceitos 

socialmente. De um lado, democrático, porque resultado de redes muito mais 

amplas e participativas do que o direito internacional composto por Estados, 

por meio de seus órgãos responsáveis por negociações internacionais. De outro, 

não-democrático, pela inexistência de mecanismos de representatividade entre 

os atores centrais, pelo domínio de alguns centros de ideias dos Estados Unidos 

e da Europa, segundo o tema, como analisamos anteriormente. 
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De qualquer modo, ao considerarmos a hipótese da complexidade, há 

vários novos problemas que surgem: Como definir os limites de um novo 

direito pós-nacional? Todo ato poderia ser considerado fonte do direito 

internacional? Qualquer legislação comum entre dois países ou decisão comum 

por dois ou mais Judiciários seriam uma fonte do direito pós-nacional? Como 

resolver os conflitos daí decorrentes? Quais atores importam?  

Não temos respostas precisas. Ao mesmo tempo em que parece precoce 

definir uma decisão isolada de um tribunal nacional, como a formação de 

precedente mundial ou o ato comum a dois países durante um período de 

tempo de cinco ou dez anos, como um costume internacional, não é possível 

definir qual o número mínimo de normas nacionais, de decisões comuns entre 

os tribunais, de empresas participantes em uma cadeia produtiva ou de 

desportistas, membros de uma federação para considerar o direito emanado 

desses atores como uma fonte do direito pós-nacional. Este é um limite do 

presente trabalho. 

 

2 O DESAFIO DE ACEITAR OS REGIMES NORMATIVOS PRIVADOS 

COM PRETENSÃO DE AUTONOMIA 

A construção do direito por meio de redes de atores privados traz novos 

matizes de configuração para o sistema jurídico. Como vimos acima, o direito 

privado deixa de regular apenas interesses individuais e passa a concorrer com o 

direito público na regulação de interesses coletivos, por vezes “públicos”, a 

partir de grupos de empresas, reunidas em cadeias produtivas, ou mesmo de 

determinados conjuntos da sociedade, transnacionais. As regras de 

normalização, as regras criadas por grupos não-governamentais e impostas a 

cadeias produtivas, os movimentos sociais clamando justiça a minorias, as 

organizações profissionais com regras próprias, igrejas, federações esportivas, 
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organizações humanitárias ou ambientais, entre vários outros exemplos, em 

muitos casos atingem mais pessoas, envolvem mais recursos e têm mais 

efetividade do que as regras estatais675.  

Na lógica kelseniana, que conhece apenas o direito estatal, as 

manifestações dessas pessoas jurídicas somente poderiam influenciar na 

produção ou aplicação do direito. As normas privadas, como contratos, podem 

integrar o ordenamento jurídico a título de normas individuais. Não há uma 

necessária contraposição entre um “direito estatal” e um “direito não-estatal”, se 

o primeiro admite o segundo como norma válida. No entanto, o mesmo não 

vale para direitos privados criados independentemente da ordem jurídica estatal, 

porque não têm o mesmo elemento de validade formal exigido para a 

identificação de qualquer norma, como parte do ordenamento jurídico676. Para 

Kelsen, a relação entre os atores privados e o sistema jurídico na formulação e 

controle de regras estaria no plano não-jurídico, mas sociológico. No entanto, o 

aumento da influência de um direito privado conduz a um cenário onde as 

regras privadas podem inclusive independer das regras públicas para serem 

válidas. O direito não-estatal pode contribuir para a efetividade do direito 

estatal, assim como pode ignorá-lo ou ser contra ele. Em Hart, o problema 

ainda se complicaria mais, pois o sistema jurídico teria uma multiplicidade de 

fundamentos de validade, eleitos a partir de inúmeras variações na regra de 

reconhecimento, desde quando aceitam estas novas manifestações normativas. 

Existem três hipóteses possíveis. Na primeira, o direito criado pelas 

pessoas privadas se coloca dentro do paradigma jurídico clássico. O poder 

normativo privado se insere na lógica hierárquica estatal e deriva e se encaixa na 
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lógica da produção normativa, sem perda do monopólio do Estado e necessita 

do Estado para fazer valer suas regras677. 

Na segunda forma de analisar este fenômeno, dá-se maior importância 

à autonomia privada. O Estado reconhece seus limites intervencionistas em 

função de uma realidade de subsistemas cada vez mais distintos e renuncia ao 

controle direto pelo método tradicional de comando e controle, deixando 

diversos setores com capacidade de autogestão. O Estado pode auditar empresas 

certificadoras ou simplesmente deixar o controle a cargo do setor privado, que 

se autofiscaliza por meio de instrumentos próprios. Os sistemas de controle de 

qualidade das transmissões na televisão brasileira, por exemplo, ilustram bem a 

questão. As próprias empresas vigiam, julgam e fixam sanções para a 

transmissão de programas considerados inapropriados, independentemente de 

uma censura estatal. Nesta lógica, há uma inversão da ética da discussão de 

Habermas em direito e democracia. Em vez de o Estado assegurar a participação 

democrática dos cidadãos, dar publicidade aos debates, garantir o contraditório, 

propor ao parlamento, votar e aplicar regras na sociedade, aqui os usuários finais 

das regras tomariam as rédeas do processo e determinariam seus próprios 

“interesses públicos”, aplicando-os como se direito fosse678. 

No terceiro modelo, a interpretação do fenômeno considera a existência 

de um direito sem Estado. Redes de atores privados erigem normas próprias. A 

lógica hierárquica, típica do controle estatal, cede espaço a uma lógica 

heterárquica. Em seguida, os instrumentos de legitimação não se relacionam 

com uma lógica democrática, mas com a contribuição substantiva para a 

estabilidade das relações em rede. O elemento da centralidade do ordenamento 

jurídico estatal cede espaço a uma lógica policêntrica, com predominância 
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estatal, mas com várias outras fontes de produção e controle normativo, com 

relativa independência entre si. 

A lógica heterárquica pressupõe que os nós inferiores da rede possam 

determinar a conduta dos superiores, a partir da alteração de métodos de 

procedimentos ou valores. Instituições passam a ter que aceitar decisões 

tomadas por estruturas a priori a elas subordinadas (na prática, inexiste 

subordinação) e, por vezes, inclusive por terceiros, com quem sequer mantêm 

relações contratuais diretas, mas que são importantes e afetam de forma 

substantiva a participação dos demais atores na rede. Decisões anteriores passam 

a encontrar legitimidade em normas inferiores e posteriores, com base numa 

expectativa legítima de um direito, reconhecida de acordo com tradições em um 

determinado conjunto jurídico, mas que não deixa de contribuir para a 

incerteza jurídica, que se amplia no direito em redes679. 

A existência de relações de autovalidação das normas privadas leva à 

consideração da existência de um sistema jurídico transnacional, paralelo aos 

sistemas estatais. Contratos na lex mercatoria, comportamento dos atores na lex 

desportiva ou na lex eletrônica seriam suficientes para configurar regras de 

validação, dentro de uma lógica de sistema jurídico em Hart, ou mesmo para 

identificar o caráter sancionatório, indispensável para Kelsen. Ainda que o 

elemento “centralidade da produção e aplicação normativa”, pensado por 

Kelsen, não esteja presente, a existência de um ordenamento jurídico parece ser 

constante.  

Nesta lógica, normas privadas não seriam direito por fugirem à lógica 

positivista hierárquica. “Os fenômenos normativos fora da legitimação 

hierárquica, chamados de regimes de regulação privados, são não-jurídicos, 

como diria Savigny. Podem ser qualquer coisa, como normas profissionais, 
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regras sociais, costumes, usos, contratos, obrigações, decisões arbitrais, mas 

nunca direito”680. Normas de maior hierarquia sempre fundamentam normas de 

menor hierarquia. Quando do direito natural, as normas de maior hierarquia 

eram valores comuns, pré-constituídos. Nos autores modernos, nota-se uma 

oscilação entre argumentos subjetivos em geral afastados da ideia de 

jusnaturalismo, em que a Constituição (negociada, com valores de justiça), 

torna-se a norma superior681. A Constituição no Estado-nação — seja ela escrita 

ou não-escrita — é uma referência à legislação constituída de forma 

democrática pela política, como última legitimação de validade legal. No 

entanto, a globalização está revelando os paradoxos dessa visão limitante, 

porque o direito privado se torna efetivo, seja pela lex mercatoria, lex desportiva, 

lex eletronica,  como em várias outras, e demonstra sua existência, validade e 

efetividade independentemente dos Estados. Nas palavras de Teubner, não são 

Luhmann ou Derrida que revelam os paradoxos do positivismo hierárquico, 

mas a própria globalização!682 

Numa lógica mais tradicional, típica de alguns internacionalistas 

contemporâneos, poder-se-ia argumentar sobre esses núcleos comuns de 

formação de normas jurídicas a partir dos atores privados, como um novo jus 

cogens. Da mesma forma que o tradicional jus cogens, representaria conjuntos 

normativos, transnacionais, comuns a vários povos. O problema é que este 

mesmo jus cogens é independente de outros ordenamentos jurídicos estatais 

igualmente respeitados e, por vezes, inclusive, se choca com os mesmos. Neste 

caso, como reconhecê-lo como direito? O problema torna-se complexo, porque 

os seres humanos convivem paralelamente em diferentes sistemas jurídicos (eles 
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não são elementos do sistema). Assim, um indivíduo utiliza o sistema jurídico 

estatal durante diferentes atividades quotidianas, a lex eletronica quando checa 

seus e-mails, a lex desportiva quando participa de ou assiste a um jogo de futebol. 

As sociedades passam de um regime a outro rotineiramente, no mesmo espaço, 

no mesmo tempo. Há o que alguns autores chamam de policontextualização do 

direito, ou seja, um direito construído em várias camadas, com diferentes 

racionalidades683. As regras de especificidade e generalidade mais uma vez não 

funcionam, porque aqui as normas privadas sequer seriam julgadas parte do 

ordenamento jurídico, de acordo com as regras.  

Outro obstáculo apontado por alguns autores para considerar regras 

privadas como um direito autônomo seria a impossibilidade da autovalidação 

dos contratos. No direito estatal, dentro uma lógica kelseniana, a legitimidade 

da norma está sempre na norma de hierarquia superior. Em última instância, na 

norma fundamental, que encontra sua validade em uma norma primária 

fundamental hipotética, objetivamente identificada. Outros autores, como 

Verdross, mesmo sendo discípulos de Kelsen, ao contrário de seu mentor, 

identificam a validade da norma fundamental no pacto social (vontade), 

também de natureza hipotética, mas em atenção a pressupostos teóricos 

contratualistas, como em Rousseau. A possibilidade de uma autovalidação do 

contrato como criador de regras jurídicas seria um paradoxo, porque não se 

relaciona com a validade formal, nem com um pacto social originário, nem 

mesmo com a análise objetiva do comportamento histórico dos atores primários 

do direito internacional (Estados). Quebra-se a ideia de uma norma 

heterorreferente684. Dificilmente, nesta linha positivista, as redes privadas seriam 

consideradas como direito, muito menos como direito internacional. 
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No entanto, para acabar com o paradoxo, propõe-se uma análise em 

três níveis. Em relação à hierarquia: esses direitos contratuais criam regras 

primárias com seu conteúdo básico, mas também regras secundárias (no sentido 

de Hart) que colocam os contornos de validade para as primeiras; ou regras 

secundárias (no sentido kelseniano, a partir da sanção de exclusão do sistema). 

No tempo, inserem-se em um processo que valida atos anteriores ao contrato e 

subjugam-se a atos posteriores (como por meio de sistemas de arbitragem), que 

reforçam sua validade. A hierarquia torna-se reputacional e não organizacional. 

No tocante à externalização, a validade do contrato é vista com elementos 

exteriores ao mesmo, mas que não são verdadeiramente exteriores, porque 

foram acordados, como na arbitragem. Isto é o mais importante. Mecanismos 

próprios de efetividade, como a arbitragem, alimentam a validação do 

sistema685. O mesmo pode ser identificado em outros sistemas jurídicos privados 

com pretensão de autonomia, como a lex desportiva ou a lex eletronica, porém, 

com maior grau de centralidade e, portanto, maior facilidade de visualização.  

Em resumo: para considerar as normas autônomas de redes privadas 

como normas jurídicas, é preciso sair do positivismo. Não significa que este 

deva ser abandonado, porque continua a existir para um determinado núcleo 

ainda central de normas jurídicas, mas coexiste com outras lógicas que não 

consegue explicar. Podemos chamar o novo cenário de pós-positivista ou pós-

modernista, o que varia conforme os autores686. 

Numa dimensão temporal, há uma alteração das expectativas dos atores 

em função da repetição de atos. De forma diferente do sistema tradicional, as 

sanções podem vir dos próprios atores, que conseguem excluir elementos que 
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não obedecem ao direito posto. Uma cadeia produtiva pode excluir uma 

empresa que não cumpra as normas da lex mercatoria. A empresa não poderá 

mais contratar, não somente aquela com que teve problema em um contrato 

específico, mas todas as demais. Ou seja, a sanção vem de toda a rede de 

empresas. Ainda que não haja mecanismos efetivos para uma indenização por 

eventuais problemas causados, pela impossibilidade da expropriação ou do uso 

de violência pela cadeia produtiva privada, por vezes, a sanção imposta – 

exclusão – é suficiente para fechar a empresa que cometeu o ilícito687. Da 

mesma forma, ocorre com a exclusão de um jogador de campeonatos 

internacionais, porque houve doping. Ele não será punido apenas no país onde 

praticou o doping; sua carreira pode ser muito mais prejudicada do que se 

dependesse de ordenamentos jurídicos estatais688.  

Numa dimensão social, as decisões tipicamente centrais do sistema, 

obrigatórias, cedem espaços para múltiplas decisões pontuais, tomadas para cada 

nó da rede, a partir da observação dos atos dos demais nós. A legitimação vem 

da consolidação de práticas e da certeza ou expectativa legítima que novas 

práticas serão rapidamente assumidas. A incerteza passa a integrar a legitimidade 
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do próprio sistema, o que altera a lógica do sistema jurídico, fundado na ideia 

de segurança. Entre as possíveis soluções para lidar com a incerteza, pode-se 

identificar a possibilidade de responsabilização dos nós desta rede, por eventuais 

falhas no sistema, a instituição de instrumentos de seguro, a consideração da 

rede como um todo jurídico e não como partes isoladas, entre outros. De 

qualquer modo, os instrumentos utilizados para tentar dar maior segurança 

jurídica a um direito em rede geram novos desafios e novas incertezas para o 

sistema. Mesmo no contexto privado, a lógica individualista de busca da 

maximização do lucro de uma empresa passa a conviver com uma lógica de 

manutenção e expansão da legitimidade das ações em rede, que em si 

maximizam eficiência e lucros dos nós. Passa a ser natural e desejável a 

manutenção da autonomia dos demais atores envolvidos e a possibilidade de sua 

participação efetiva de acordo com as regras consideradas válidas689. 

Nota-se assim um novo formato do direito pós-nacional. Institutos 

jurídicos com obrigações gerais, universais, claramente definidas no século XIX 

e consolidadas no século XX cedem espaço a um complexo de relações 

privadas690. A importância dessas redes de normas privadas é sentida 

primeiramente pela maior participação das cadeias produtivas, fortemente 

influenciadas por atores privados, em nível global.  

Além disso, há uma interação bastante próxima de conjuntos 

normativos promovidos por empresas privadas para a consecução de um 

“interesse público”. Em função do aumento da importância dessas empresas e 

cadeias produtivas no plano global, da lex eletronica, da lex desportiva, passam a 

ter relevância na consecução de objetivos públicos. Existem vários motivos para 

tanto: pressões de mercados consumidores não apenas em seu país de origem, 
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como nos mercados globais; pressões de organizações não-governamentais e 

outros atores cívicos por determinados padrões de consumo de grupos setoriais; 

necessidade de atender a determinados padrões para obter certificações em 

processos de normalização, como a ISO 14000 em relação ao meio ambiente, 

ou a ISO 19000 em relação a normas trabalhistas; construção de políticas 

institucionais em consonância com valores emergentes, como a proteção dos 

direitos humanos, a não-exploração do trabalho infantil, o respeito por 

orientações sexuais, a liberdade de expressão, a igualdade de gênero e raça, entre 

tantos outros valores emergentes.  

O mesmo ocorre em função de diferentes códigos de conduta, que 

seguem os guias da OCDE para Empresas Multinacionais, a Declaração 

Tripartite da OIT para Empresas Multinacionais e Política Social691. Houve a 

formação de diferentes padrões éticos de comportamento para verificação de 

níveis de governança e accountability de organizações globais, a exemplo de One 

World Trust Global Accountability692. Os selos de qualidade têm sido cada vez 

mais utilizados em setores sensíveis, como o Forest Stewardship Council, que 

certifica o uso sustentável de florestas, e têm sido colocados como requisito para 

compras públicas; atua em 80 países com expansão rápida no Brasil, nos últimos 

anos. Situações similares poderiam ser demonstradas em diferentes selos 

privados com padrões próprios de qualidade, para produtores orgânicos 

socialmente sustentáveis etc . 

Padrões normativos próprios podem existir também para a atuação dos 

atores cívicos, colocados por Estados ou outros atores cívicos. Convém lembrar 

que as redes de ONGs por vezes envolvem milhares de pessoas, com 
                                                 

&)!!=EU,)'!F'%!E(P747M9;Q%!9;;01349A7:74Q!938!I0:Q;(3427;!2(P1:94703@!87:(MM9?%!427:(MM9?!938!

02P937?947039:!2(?I03?(%!536#/*$*+#%!U'!"0#%$**O#x(8?y#]43B-0%0"#%804(-#%-#-0%3+%(+#-"00"(-�%!0I'!

;74'%! I'! GJZ%! d7?I03`C(:! (M@!

544I?@ss71?'137A9?';5s1I:098?sI1A:7;?sS]SRsGHRHHGRSR]JKRR�JA[(9K[LAA9[J'I8L!'!

&)"!.(2!544I@ss03(a02:8421?4'02Ps%!U;(??0!(M@!HG'HK'GHRG'!



468 

movimentação de importantes recursos. Há códigos de conduta para ONGs 

que trabalham com HIV/AIDS ou assistência diante de desastres naturais, 

conforme proposto pela Cruz Vermelha693; para evitar a lavagem de dinheiro, a 

corrupção e o financiamento ao terrorismo por meio de ONGs694; para ampliar 

a transparência das atividades realizadas entre vários outros695.  

 

3 O DESAFIO DE COORDENAR A MULTIPLICIDADE DE 

INSTÂNCIAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS  

A proliferação de tribunais internacionais possibilita ao mesmo tempo a 

extensão dos argumentos em relação à fragmentação, como em direção à ideia 

de maior complexidade e unidade do direito internacional. Trata-se do 

elemento central apontado por diferentes autores para revelar que o direito 

internacional se teria perdido em múltiplos fragmentos incoerentes, com ilhas 

de construção normativa com pretensão autônoma versus a ideia que manteriam 

e seriam mesmo os elementos de conexão entre diferentes subsistemas jurídicos 

cada vez mais especializados.  

De fato, além da multiplicação de fontes, há uma multiplicação de 

sujeitos: Estados e Organizações Internacionais e, entre estas, destacam-se os 

Tribunais Internacionais e, de forma mais ou menos institucionalizada, a 

miríade de órgãos de controle. O número de Estados foi multiplicado por três 

em um século. Isto afeta o direito internacional em discussões, como 
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democracia e criação de um povo internacional. No entanto, nota-se aqui a 

importância da criação de diferentes tribunais internacionais para a solução de 

conflitos, que alteram a imagem do direito internacional e seu modo de 

funcionamento. Há também ampliação e maior densidade jurídica daqueles já 

existentes, que podem ser interestatais, supranacionais ou mesmo independentes 

dos Estados. Os Estados atribuem a instâncias internacionais a capacidade de 

julgar temas antes exclusivos de suas competências internas. Tribunais internos 

influenciam de fato a construção de um direito internacional. As empresas, por 

sua vez, criam mecanismos próprios que caminham em certos casos para a 

independência dos Estados, até mesmo para a execução de suas decisões696.  

Esses tribunais internacionais são instituições diferentes dos tribunais 

nacionais, sobretudo porque, em sua maioria, não dispõem de mecanismos para 

impor suas decisões. Em geral, ninguém é preso, não há pagamento de valores 

pecuniários e o Estado que descumpre as decisões não é excluído da organização 

internacional ou sequer perde a possibilidade de participar de outros processos, 

mesmo na categoria de autor. Assim, o interesse e a efetividade dos tribunais 

internacionais e outros órgãos de controle não estão relacionados com 

mecanismos de coerção das decisões. Em regra geral, são instituições criadas sem 

interesses predefinidos, com competência para enunciar as regras jurídicas 

relevantes para um caso concreto, indicar uma forma de interpretação e apontar 

qual parte violou o direito que tem como base para seus julgamentos ou sugerir 

que medidas devem ser evitadas para se manter os compromissos inicialmente 
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assumidos697. Há exceções pontuais, como os tribunais penais internacionais, 

que preveem a prisão de indivíduos, ou como a OMC, que possibilita a 

retaliação direta entre os membros em conflito. 

Há vários motivos para a multiplicação das instâncias de solução de 

conflitos, em vez da concentração ou qualificação daquelas já existentes, como, 

por exemplo, o interesse pela confidencialidade dos procedimentos, o controle 

dos membros, a expertise do órgão ou sua compreensão de sensibilidades 

políticas ou regionais, a possibilidade de participação de terceiros interessados 

ou ainda a aceitação de atores não-estatais, como indivíduos, empresas ou 

organizações não-governamentais698 e, logicamente, o interesse dos Estados em 

aumentar a efetividade de determinados conjuntos normativos internacionais699. 

Assim, os atores públicos ou privados conseguem manter a solução de conflitos 

internacionais sob a égide de normas acordadas com os demais atores, com 

maior transparência ao cumprimento dos tratados e às soluções encontradas. Se 

visto como um conjunto, o “judiciário internacional” expande seus poderes, 

ultrapassa uma visão tradicional de solução de conflitos e torna-se responsável 

também pelo avanço do direito internacional e por manter arranjos 

cooperativos700. 

Na prática, criam-se níveis de interação entre a multiplicidade 

normativa e a de órgãos de solução de conflitos, em relações de tribunais que 

julgam um mesmo tema (comércio, direitos humanos) ou um determinado 

território. A linguagem vaga de diferentes tratados possibilita de certa forma o 
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preenchimento de lacunas pelos diferentes tribunais internacionais701. A 

dificuldade surge da sobreposição de competências em contenciosos específicos 

e da criação de vazios, em função da dispersão geográfica e normativa.702 Os 

atores envolvidos, sejam Estados, empresas ou indivíduos, em face da 

diversidade de escolhas e da falta de coordenação, procuram os fóruns mais 

favoráveis para a solução de seus problemas. A legitimidade dos fóruns vem de 

sua maior ou menor procura pelos atores e da autoridade de suas decisões703. 

 

3.1 Aumento do número de cortes e de suas competências no plano 

internacional 

Há diferentes critérios para a identificação de um órgão internacional 

de solução de conflitos. Consideramos que o mesmo deve ser previsto por um 

instrumento jurídico internacional (tratado, resolução do Conselho de 

Segurança ou outro), julgar os casos de acordo com o direito internacional, 

seguir determinadas regras de procedimento, emanar decisões para os casos que 
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lhe são submetidos704. Nesta parte do trabalho, nós nos concentraremos nos 

tribunais internacionais propriamente ditos, criados por atos interestatais. No 

entanto, em outros pontos citaremos os órgãos temporários, mesmo de 

arbitragem privada, que eventualmente são utilizados por sujeitos de direito 

internacional como fórum de solução de conflitos.  

Ocorreu um aumento do número de tribunais internacionais desde 

1990 e os tribunais mais antigos ganharam novas competências. Na prática, há 

uma ampliação do processo de atribuição de capacidades e competências 

soberanas do plano nacional para o internacional, com ganho de novas funções. 

Houve um aumento significativo no número de casos, e Estados socialistas 

passaram a disputar contenciosos entre si, o que não ocorria até o esfacelamento 

do império soviético. O primeiro caso entre dois países socialistas surgiu apenas 

em 1992705. Múltiplos outros órgãos de controle foram criados. Embora não 

tenham uma função jurisdicional, analisam casos concretos e emitem pareceres 

exigindo a mundança da postura de Estados, como discutido. 

O novo conjunto706 diferencia-se do modelo anterior, formado 

basicamente pela CPJI e pela CIJ, por três principais características. Primeiro, 

os novos tribunais nascem com jurisdição compulsória. Segundo, em vez de 

tribunais gerais, com competência ampla, têm competências restritas, seja em 

função de sistemas regionais de integração, como o Tribunal de Justiça da 

União Europeia, ou setoriais, como os tribunais de direitos humanos. Terceiro, 

há certa restrição, mesmo uma hierarquia entre as fontes jurídicas a serem 

utilizadas pelos tribunais. A hierarquia ocorre a partir da definição em seu 
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tratado constitutivo das fontes primárias e subsidiárias a serem utilizadas, como 

se nota em especial no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, no ITLOS 

ou no ICSID. As novas cortes podem exercer uma jurisdição mais detalhada, 

escapando da visão generalista da CIJ, mas sobre um número limitado de 

Estados ou de temas707. 

A tabela, a seguir, demonstra a expansão do número de tribunais e de 

casos julgados desde 1990, revelando a intensificação do processo de 

internacionalização do direito desde então. Nota-se a ampliação não apenas por 

meio de novos tribunais internacionais, mas também o reforço dos tribunais 

tradicionais, a exemplo da própria CIJ. Outro fenômeno interessante é que 

diferentes países aceitaram a jurisdição de tribunais antigos.  
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Corte Data do 
estabelecimento/ 

criação 

Jurisdição 
compulsória 

Acesso a atores 
privados 

Total  
de casos 

Total de casos 
recentes  

Corte Internacional 
de Justiça (CIJ) 

1945/1946 Protocolo 
Optativo 

Não 125 contenciosos,  
80 julgados,  
26 pareceres 
consultivos 

30 julgados,  
62 novos casos 
apresentados,  
6 pareceres 
consultivos 

(1990-2012) 
Corte de Justiça da 

União Europeia  
(TJUE) 

1952/1952 X X 17507 julgados, 
entre os quais, 7428 
referências para um 

julgamento 
preliminar,  

8682 ações diretas 

9184 casos até 
2011, entre os 
quais, desde 
1997, 4749 

refencias para um 
julgamento 
preliminar,  
3042 ações 

diretas 
Corte Europeia de 
Direitos Humanos 

(CEDH) 

1950/1959 X X (a partir de 
1984) 

14.854 julgamentos 14017 desde 
1999. 

Corte do 
BENELUX (BCJ) 

1965/1974 X Por meio dos 
tribunais 
nacionais 

*** *** 

Corte 1969/1979 Protocolo Comissão deve 235 julgados, 226 julgados a 
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Interamericana de 
Direitos Humanos 

(CIDH) 

Adicional propor em nome 
próprio 

18 opiniões 
consultivas 

partir de 1990 

Tribunal Judicial 
para a Organização 
dos Países Árabes 
Exportadores de 

Petróleo (OAPEC) 

1980/1980 So qualified 
as to be 

meaningless 

Depende do 
consentimento 

dos Estados 

2 casos (1999)  

Corte de Justiça do 
Pacto Andino 

(ACJ) 

1981/1984 X X 51 nulificações, 178 
infrações, 117 ações 

por 
descumprimento 

2 nulificações 
entre 1985 e 

1990, sendo todo 
o restante 

posterior a 1991, 
com volume 
relativamente 

constante 
Tribunal 

Internacional para 
o Direito do Mar 

(ITLOS) 

1982/1996 Limitada – 
Protocolo 
Adicional 

Autoridade 
Internacional para 

os Fundos 
Marítimos e 
companhias 
processadas 

apenas 

19 julgados 

Corte Europeia de 
Primeira Instância 

(CFI) 

1988/1998 X X 2083 decisões em 3003 casos (sem 
considerar casos relacionados a 

pessoal) 
Corte de Justiça da 
América Central 

(CACJ) 

1991/1992 X (com 
algumas 
exceções) 

X 110 casos 

Corte da Área 
Europeia  de Livre 

Comércio 
(EFTAC) 

1992/1995 X Por meio dos 
tribunais 
nacionais 

147 opiniões (2012) 

Corte Econômica 
dos Estados 

Independentes da 
Commonwealth 

(ECCIS) 

1992/1993 X  65 casos que geraram 72 decisões, 
com 54 opinões consultivas (2004) 

Corte de Justiça do 
Mercado Comum 
do Leste e do Sul 

da África 
(COMESA) 

1993/1998 X X 4 opiniões, 27 julgados (2004) 

Corte Comum de 
Justiça e 

Arbitragem a 
Organização para 
Harmonização do 

Direito 

1993/1997 X X 4 opiniões, 27 julgados (2004) 
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Fonte: ALTER, K., op. cit., atualizado pelo autor, com base em documentos oficiais disponíveis 
nos sites das respectivas cortes, em 08.06.2012. Dados cotejados com MENEZES, W. A 
jurisdicionalização ..., op. cit.,anexos 1 e 2. Dados do TJUE disponíveis apenas a partir de 1997, 
no site  curia.europa.eu/jcms/jcms/jo2_7015. Os dados do TPI Serra Leoa foram informados a 
partir de demanda específica à Secretaria da corte, pelo autor. No caso da CEDH, a corte 
ressaltou que, a partir dos últimos anos, iniciou-se um trabalho de julgamento de reunião de 
processos, para julgar diversos casos de uma única vez, o que resultou na diminuição da 
progressão do número de decisões. Alguns dados podem estar imprecisos ou de comparação 
difícil, porque os métodos estatísticos sao diferentes entre as cortes. Alguns tribunais não 
disponibilizam dados exatos e repetem os mesmos julgados em determinadas situações. 
 

Outro movimento interessante é a ampliação das competências desses 

tribunais. A maioria tem competência para interpretar tratados ou acordos entre 

os Estados. Da mesma forma, vários tribunais têm capacidade de indicar 

medidas de indução ao cumprimento de suas decisões. Dos tribunais acima, 

40% podem rever atos administrativos internos dos Estados, à luz dos tratados 

firmados, ou a falta de implementação das normas internacionais pelos Estados, 

por meio do seu direito interno. De 20 a 30% dos tribunais internacionais têm 

inclusive poder de revisão de qualquer ato legal interno (legislativo ou 

administrativo). O cenário demonstra inclusive uma mudança de lógica em 

Corporativo na 
África (OHADA) 

Tribunal Penal 
Internacional para 

a 
Ex-Iugoslávia 

1993/1993 X  161 pessoas processadas (2012) 

GATT 
OMC 

1953/1993 
1994/1995 

Não 
Sim 

 428 iniciados (2012) 

Tribunal Penal 
Internacional para 

Ruanda 

1994/1995 X  38 casos concluídos, 16 em apelação,  
7 em andamento (2012) 

Tribunal Penal 
Internacional 

1998/2002 X  15 casos, 1 condenação (2012) 

Corte de Justiça do 
Caribe 

2001/2005   53 julgados entre decisões em 
primeira e segunda instâncias (2012) 

Tribunal Penal 
Internacional para 

Serra Leoa 

2002/2002   13 indiciados, reagrupados em  
3 julgamentos concluídos e 1 em 
curso. 4 acusados morreram (ou 

foram assassinados) antes do 
julgamento. 2012 
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relação à jurisdição obrigatória dos tribunais internacionais. No modelo 

tradicional, como o adotado pela CIJ, os Estados poderiam escolher aceitar ou 

não jurisdição da corte. Na CIJ, vários Estados, como quatro dos cinco 

membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, não a aceitam. Nos 

tribunais mais novos, a jurisdição obrigatória é a regra708. A tabela abaixo é 

ilustrativa: 
Competência Cortes Percentagem do 

total 
Adjudicação de Disputas 
Jurisdição geral para “interpretar o 
significado do direito”  

ACJ, BCJ, CACJ, CCJ, COMESA, 
ECCIS, TJUE, EFTAC, CIJ, ITLOS, 
OAPEC, OHADA, OOMC 

13/20 ou 65% 

Enforcement 
Jurisdição sobre um lista de crimes ou para 
julgar infrações contra Estados. Casos são 
submetidos, em geral, por um ministério 
público ou similar 

ACJ, CACJ, COMESA, ECHR, TJUE, 
EFTC, IACHR, ICC, ICTY, ICTR, 
ICTSL 

11/20 ou 55% 

Revisão Administrativa 
Jurisdição sobre a legalidade da regulação 
diretiva, decisão de um ator público ou 
falha de implementação  

ACJ, BCJ, CACJ, CFI, COMESA, 
TJUE, EFTAC, ITLOS 

8/20 ou 40% 

Revisão Geral 
Jurisdição para rever a validade de 
qualquer ato legislativo, regulação, diretiva 
de uma OI 

ACJ, CACJ, COMESA, TJUE, CCJ 
ECHR 

4/20 
De 20 a 30% 

 Fonte: ALTER, K., Delegating to international courts…, op. cit., p. 22-23. 

   

No entanto, o cumprimento das decisões, como indicado acima, é 

voluntário. Depende em grande parte do compromisso dos Estados com a 

manutenção da legitimidade do sistema. Maior a legitimidade do tribunal 

internacional, maior será o interesse dos Estados em cumprir as decisões. Em 

outras palavras, a efetividade do tribunal está diretamente associada à 

independência e tecnicismo jurídico de suas decisões. Quanto mais engajado 

politicamente e dependente for o tribunal, menor será sua efetividade. Os 
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custos políticos de ignorar um tribunal legítimo são maiores do que de um 

tribunal com problemas de legitimidade, considerado como um instrumento de 

construção política de algum grupo de Estados relevantes em um subsistema 

jurídico. A maior densidade das decisões contribui para aumentar o nível de 

transparência e de informações no subsistema e diminui os custos da transação e 

a previsibilidade do mesmo. Logicamente, em alguns subsistemas onde se exige 

reciprocidade, como no direito do comércio internacional, o interesse dos 

membros em manter a legitimidade e efetividade do sistema é maior do que em 

outros onde tais requisitos não existem, a exemplo dos direitos humanos709. 

 

3.2 Diferentes níveis de interação 

Certos autores710 propõem a expressão “topologia”, em analogia à 

expressão matemática, que nos parece conveniente para explicar o fenômeno de 

continuidade e de limites que sugerem vizinhança entre espaços normativos 

alimentados por fontes parcialmente autônomas. A dispersão das fontes vem 

não apenas do direito internacional público e dos regimes privados de maior ou 

menor autonomia, mas também das próprias fontes nacionais, que aplicam 

diretamente a norma internacional. A divergência entre os níveis de interação 

ocorre tanto em relação à geografia como ao método de interpretação e 

aplicação do direito. 

Em relação à geografia, temos uma dispersão que varia conforme o 

tema. Pode ser horizontal, quando existem diferentes instituições nacionais, 

regionais e internacionais que julgam temas sem uma hierarquia predefinida; ou 

vertical, quando há certa hierarquia, fática ou jurídica, entre as instâncias. Não é 
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possível identificar um conjunto concorrente de tribunais, o que levaria à ideia 

de fragmentação, nem um conjunto coordenado, de forma a identificar um 

sistema. O novo cenário complexo é marcado pela multiplicação com novos 

tribunais com superposições pontuais de competência e a reforma de tribunais 

antigos, que ganham novas competências e se tornam mais independentes.  

Em âmbito geral, a CIJ ampliou suas competências, decidiu pela 

obrigatoriedade de suas decisões711; no entanto, jamais exerceu um papel de 

coordenação de outras cortes. Até 1995, teve inclusive suas competências de 

grau recursal de outro tribunal, anuladas. A CIJ poderia ser utilizada, por 

exemplo, para recursos do Tribunal Administrativo das Nações Unidas, mas o 

procedimento foi rompido pela Assembleia Geral712. No contexto regional, a 

Corte Europeia de Direitos Humanos foi radicalmente reestruturada em 1994, 

com a extinção da Comissão Europeia de Direitos Humanos e a criação de 

subcomissões subordinadas diretamente à corte e a limitação de poderes dos 

comitês de ministros para a mera supervisão dos tratados713.  

Em matéria comercial, por exemplo, há de um lado, uma concentração 

da importância do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, quanto a 

vários acordos regionais, o que leva os Estados a preferirem arcar com os custos 

de compensação pelo descumprimento de medidas no plano regional e a 

respeitarem o cumprimento das decisões no plano multilateral. Um exemplo 

seria o contencioso já citado sobre a proibição da importação de pneus, que 

opôs o Brasil ao Uruguai, no Tribunal Arbitral do MERCOSUL e, depois, às 

Comunidades Europeias, no OSC/OMC. Trata-se de um exemplo recorrente 

entre aqueles que indicam conflitos entre tribunais. De acordo com o relatório 
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da OMC, caso o Brasil cumprisse o laudo do Tribunal do MERCOSUL, 

deveria também permitir a importação de pneus europeus, em volume maior 

centenas de vezes. Para evitar a importação de pneus europeus, o Brasil foi 

obrigado a descumprir o laudo do MERCOSUL e oferecer compensações ao 

Uruguai. Nota-se que não houve necessariamente um descumprimento e não há 

hierarquia formal preestabelecida, mas a natureza das medidas de indução ao 

cumprimento e ao peso do comércio afetado pela medida implicam certa 

hierarquia fática entre os tribunais714.  

Neste sentido, em vez de uma distribuição horizontal de competências 

entre os tribunais comerciais regionais e a OMC, em determinados casos, há 

uma organização vertical. Certamente há uma forte diversidade de organizações 

regionais de caráter econômico715, muitas das quais com seus próprios 

instrumentos de solução de controvérsias, mas nota-se uma hierarquia de fato 

em relação às decisões da OMC. A primazia da OMC no plano jurídico está 

presente em diferentes tratados regionais que excetuam a competência de seus 

próprios instrumentos de solução de conflitos, quando há um contencioso na 

OMC sobre o mesmo tema, ainda que o conflito no órgão regional seja anterior 

àquele da OMC. O tratado do NAFTA716, bem como os acordos bilaterais entre 

Estados Unidos e Chile, Estados Unidos e Corea são alguns exemplos. Outros, 

como o Tribunal de Justiça da União Europeia, ainda que não reconheça a 

aplicação direta, admite sua importância sobre o tema. A OMC exerce também 

uma importante função irradiadora de interpretações, seja pelo uso direto de 
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suas decisões por outros tribunais (diálogo de juízes), seja pela marcante 

presença dos ex-juízes e membros dos painéis da OMC nos processos arbitrais 

por todo o mundo, em função do prestígio adquirido pela atuação naquela 

organização717. 

No entanto, isto não ocorre em matéria não-comercial. Há uma 

descontinuidade e, por vezes, até antagonismo, mesmo onde se pressupõe 

determinada hierarquia. Ainda que certos tratados prevejam mecanismos para 

evitar a competição juridisdicional718, na falta de uma organização mundial de 

direitos humanos ou de uma organização mundial para o meio ambiente, com 

força similar à OMC em matéria comercial, prevalece a miríade de tribunais em 

competição719. Embora essa multiplicidade pareça reforçar a efetividade das 

normas, a desorganização favorece a primazia da lógica comercial720. Até nos 

instrumentos econômicos que preferem o sistema da OMC para a solução de 

conflitos, quando se trata de controvérsias que envolvem questões ambientais, 

de direitos humanos, não prevalece a regra anterior de preferência da OMC. No 

NAFTA, por exemplo, existem restrições à escolha do foro em qualquer conflito 

comercial que envolva questões trabalhistas, sanitárias, fitossanitárias, 

ambientais, exigências técnicas sobre produtos ou serviços relativos à proteção 

da saúde ou da segurança. Nestes casos, necessariamente o contencioso deve ser 

realizado no órgão regional721. 
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Mesmo quando da criação de tribunais internacionais específicos, com 

competência sobre todo o planeta, a exemplo do Tribunal Penal Internacional, 

a dispersão vertical de normas e de instituições dificulta a criação de conceitos 

comuns. As possibilidades de autoanistia pelos ordenamentos nacionais, a 

exemplo da Argentina, com a lei de 04 de junho de 1987, na prática impediram 

a responsabilidade penal dos oficiais e de seus subordinados, e a apuração dos 

fatos pelo Tribunal Penal Internacional. No caminho oposto, contudo, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos considerou nulas as formas de impedir a 

punição dos culpados por crimes contra a humanidade em diferentes países, a 

exemplo das leis de autoanistia do Peru722,  da Colômbia723 e da Venezuela724, 

de forma mais ou menos expressa, conforme o avanço da sua jurisprudência. De 

forma similar, no Contencioso Muro de Berlim, altos funcionários da 

República Democrática Alemã (RDA) foram condenados pela morte de 

indivíduos que tentavam atravessar a fronteira entre as duas Alemanhas. Os réus 

invocaram a Convenção Europeia de Direitos Humanos, no tocante ao 

princípio da irretroatividade da norma mais rígida, uma vez que na época os 

atos não eram considerados crimes na RDA. A CEDH decidiu, então, não 

considerar o princípio da irretroatividade, uma vez que a legislação da época 

não poderia infringir a liberdade de circulação e o direito à vida, em defesa de 

uma “promoção da necessária retroatividade do Estado de Direito”. Em outras 

palavras, a “efetividade da norma internacional, enfraquecida pela norma 

nacional, é finalmente salva pela norma regional”725.  
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Em relação à metodologia, há descontinuidade e divergência quanto às 

formas de interpretar e aplicar a miríade de normas sobre cada tema. De um 

lado, discute-se a necessidade de um esforço comparativo entre os diferentes 

sistemas jurídicos para se chegar a um conteúdo dos conceitos com vocação 

universal. Virally, em 1964, defendia uma interpretação mais realista, menos 

rígida nas relações entre o direito interno e o direito internacional726. O direito 

comparado tem sido utilizado em diferentes tribunais para ampliar a efetividade 

instrumental e simbólica do direito, a partir do encontro de “denominadores 

comuns que compensem as fragilidades das normas internacionais”. De outro, 

alega-se que o uso do direito comparado é apenas uma legitimação a posteriori 

de decisões já tomadas ou a tentativa de submissão de uma família jurídica por 

outra727. Neste sentido, o judiciário internacional, em face da linguagem 

genérica e seu caráter misto entre common law e direito continental, acaba por 

exercer uma função criadora de regras, inclusive apontada por alguns juízes, 

como analisaremos abaixo. 

 

3.3 Disputa de competências e busca por fóruns mais convenientes 

Torna-se difícil identificar tribunais competentes para julgar os 

conflitos entre os diferentes atores. Tribunais nacionais julgam questões 

internacionais ou estrangeiras. Tribunais internacionais julgam questões 

tipicamente nacionais. Mesmo os tribunais internacionais especializados, como 

os de direito do mar, comércio, direitos humanos, declaram-se competentes 
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para julgar qualquer tema, ainda que não diretamente compreendido entre suas 

competências originárias. 

Após a Segunda Guerra Mundial, um número significativo de cortes 

importantes foi criado, como a Corte de Justiça das Comunidades Europeias, a 

Corte Europeia dos Direitos do Homem, a Corte Interamericana dos Direitos 

do Homem e o Tribunal sobre o Direito do Mar. Órgãos de Solução de 

Controvérsias nasceram no âmbito do Acordo Geral das Tarifas de Comércio e 

da Organização Mundial do Comércio, com instrumentos similares no Acordo 

Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA ou ALENA) e no Acordo de de 

Livre Comércio das Américas (FTA)728. Além disso, em função da importância 

de algumas organizações para o direito, a economia e a política mundial, seus 

tribunais administrativos adquiriram uma preeminência, como aqueles das 

Nações Unidas, da Organização Internacional do Trabalho e do Banco 

Mundial. Outras cortes têm também uma função essencial em virtude da 

repercussão política de suas decisões, com alcance mais restrito, como o 

Tribunal Militar de Nuremberg, o Tribunal Internacional Militar729, o Tribunal 

para as Reclamações do Irã e dos Estados Unidos, o Tribunal Penal 

Internacional para a ex-Iugoslávia e o Tribunal Penal Internacional para 

Ruanda730. Outros mecanismos de decisão menos estruturados também 

merecem ser citados, como o Comitê das Nações Unidas para os Direitos do 
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Homem, o Pacto Internacional para os Direitos Civis e Políticos, a Comissão 

Europeia dos Direitos do Homem e a Comissão Interamericana dos Direitos do 

Homem731. 

De acordo com um magistrado do TPI-Ex, “cada uma dessas cortes é 

um sistema autoreferenciado (exceto quando previsto expressamente o 

contrário)”732. Em uma primeira análise, a miríade de tribunais contribui para 

uma fragmentação do direito internacional. Não há hierarquia entre os 

tribunais e não há uma corte responsável pela uniformização da jurisprudência 

internacional. De certa forma, havia a expectativa de que a Corte Internacional 

de Justiça avocasse essa função, mas isso nunca ocorreu733.  

Na prática, nota-se uma disputa por casos e competências, e muito 

raramente uma corte se declara incompetente para julgar um contencioso, 

dentro do princípio kompetenz. O resultado é a existência de conflitos entre 

respostas dos órgãos internacionais de solução de conflitos sobre os mesmos 

temas.  

Há vários casos interessantes734 que podem ser de duas naturezas: 

simples diferenças de interpretação sobre institutos jurídicos internacionais ou 

reais conflitos, em que um mesmo caso é apresentado a diferentes tribunais. A 

primeira situação revela ser difícil identificar o sistema jurídico internacional 
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como um conjunto coordenado de tribunais direcionados para a construção de 

uma jurisprudência global coerente, consolidando um mesmo conjunto 

normativo. No entanto, também não vemos divergências estruturais. Podem ser 

identificadas divergências naturais de opinião entre cortes (às vezes na mesma 

corte), potencializadas pelo fato de inexistirem órgãos revisionais de 

uniformização de jurisprudência.  

Há vários exemplos, entre os quais se destacam o conflito entre o 

Tribunal Penal para Ex-Iugoslávia, a Corte Internacional de Justiça e a Corte 

Europeia de Direitos Humanos, nos casos Tadic (TPI-Ex), Nicarágua (CIJ) e 

Genocídio (CIJ); Bancovic (CEDH), Chipre v. Turquia (CEDH) e Loizidou v. 

Turquia (CEDH), sobre a responsabilidade internacional do Estado735. O 

ponto nuclear da divergência estava na consideração dos elementos necessários 

para atribuição de responsabilidade do Estado, em caso de atividades de grupos 

paramilitares. No Contencioso Nicarágua, a CIJ discutia a responsabilidade dos 

Estados Unidos pelas atividades dos grupos paramilitares, equipados e treinados 

por agentes americanos. A CIJ baseou seu julgamento sobre a ideia de que um 

Estado apenas é responsável pelos atos cometidos em seu nome e não de grupos 

paramilitares, ainda que treinados e equipados por esse Estado. O TPI-Ex, 

julgando a responsabilidade de Tadic, um líder militar sérvio, sobre as 

atividades de grupos paramilitares na guerra da Iugoslávia, preferiu uma 

interpretação mais ampla e expressamente citou a CIJ para indicar sua 

discordância, ainda que pudesse ter construído o raciocínio jurídico da decisão 

com base na mudança de circunstâncias específicas do caso. Posteriormente, em 

2007, no julgamento sobre a obrigatoriedade da Convenção das Nações Unidas 

para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio (também envolvendo a 
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Iugoslávia), a CIJ afirmou que o TPI teria ido muito longe na interpretação do 

instituto da responsabilidade internacional736.  

De qualquer modo, a existência de conflitos pode ocorrer até no 

mesmo tribunal, com a alteração de visões em casos distintos, por juízes 

distintos, conforme a mudança do direito ou da composição da corte. Um 

exemplo é a própria CIJ, com mais antiguidade e que possibilita uma análise 

temporal. O conceito de “considerações humanitárias”, por exemplo, foi aceito 

como relevante para determinar o direito nos Contenciosos Estreito de Corfu 

(1949)737 e no caso das atividades paramilitares na Nicarágua (1986)738, mas 

desconsiderado no caso do Sudoeste Africano (1966)739. Fatores econômicos 

foram considerados como essenciais para determinar o direito nos Contenciosos 

sobre pesca entre Noruega e Reino Unido (1951)740, mas desconsiderados no 

Contencioso entre Tunísia e Líbia sobre a Plataforma Continental (1985)741 e o 

Golfo do Maine (1984)742.  

Posição um pouco diferente de ambos os tribunais anteriores foi dada 

pela CEDH, nos Contenciosos Bancovic743, Chipre v. Turquia744 e Loizidou v. 
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Turquia745 (CEDH). No primeiro, a CEDH aproximou-se da decisão da CIJ, 

ao avaliar que a OTAN não era responsável pelos danos provocados com o 

bombardeio de uma estação de televisão sérvia, em abril de 1999, porque os 

Estados que enviaram tropas não tinham responsabilidade sobre os atos 

provocados fora de seu território746. No segundo, aproximou-se da decisão do 

TPI-Ex, considerando a Turquia responsável pelos atos cometidos no território 

ocupado de Chipre, ainda que formalmente não lhe fosse reconhecido domínio 

sobre esse território. No contencioso Loizidou, a CEDH reputou que a Turquia 

seria responsável inclusive pelos atos provocados por servidores de Chipre que 

estavam no poder por serem apoiados pelas forças turcas747.  

 

Segundo, quando um mesmo caso é apresentado perante diferentes 

tribunais. Em algumas situações, como era de se esperar, há um movimento de 

fórum shopping, tanto por Estados, como por empresas. Os casos MOX plant ou 

Southern Pacific Properties v. República Árabe do Egito são exemplos desse 

processo748. No primeiro Contencioso entre Irlanda e Reino Unido, discutia-se 
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a licitude do processo de construção de uma usina de enriquecimento de 

combustível nuclear749 na região industrial de Sellafield, no Reino Unido. Uma 

empresa ligada ao governo britânico, a British Nuclear Fuels (BNFL), era a 

responsável pelo projeto. A Irlanda, por meio de um forte movimento popular, 

demonstrou desde o início do processo preocupação com a segurança da planta 

nuclear. Em 15 de julho de 2001, solicitou o estabelecimento de um painel 

arbitral previsto pela Convenção sobre a Proteção do Ambiente Marinho do 

Atlântico Norte (OSPAR). Não havendo solução imediata, três meses depois, 

em outubro, antes da primeira decisão, decidiu recorrer também à Convenção 

de Montego Bay, solicitando a abertura de um segundo painel arbitral. Logo 

depois, em novembro do mesmo ano, antes de qualquer decisão dos dois painéis 

arbitrais, ingressou com uma ação perante o Tribunal das Nações Unidas do 

Direito do Mar (ITLOS), com o pedido de medidas cautelares para impedir o 

início da produção de MOX pela BNFL. Em face da insatisfação com as 

decisões cautelares do ITLOS, a Irlanda interpôs novo recurso perante a Corte 

de Justiça das Comunidades Europeias. Em cada caso, a Irlanda contextualizou 

o problema à luz de um tratado diferente, de forma a garantir a competência do 

respectivo tribunal ou painel de arbitragem, revelando o insolúvel conflito de 

competências entre os diferentes mecanismos internacionais de solução de 

conflitos. No entanto, ao final dos respectivos processos, todos negaram o 

pedido da Irlanda750. 

O caso Southern Pacific Properties ilustra situação similar entre 

empresas, em uma disputa entre uma empresa e um Estado, perante diferentes 

painéis arbitrais. Em 1974, a empresa e o governo do Egito celebraram um 
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acordo para a construção de estruturas turísticas próximas às pirâmides de Gizé 

no Egito, e os investimentos foram iniciados, totalizando cerca de US$ 5 

milhões. No entanto, por questões de preservação do patrimônio histórico e por 

interesse do governo egípcio, este se retirou do empreendimento e proibiu sua 

continuação, sem ressarcimento dos investimentos antes aplicados. Conforme o 

acordo entre as partes, a Câmara de Comércio Internacional de Paris (CCI) 

seria competente para julgar o caso e foi acionada, condenando o Egito a pagar 

US$ 12,5 milhões. Após ser derrotado, o governo egípcio recorreu ao Judiciário 

francês, alegando que a cláusula arbitral não o vinculava e, portanto, a jurisdição 

da CCI não lhe era oponível. O Egito ganhou em primeira e segunda instâncias. 

Sendo assim, perante os tribunais franceses, não estava obrigado a cumprir a 

sentença. No entanto, a empresa privada solicitou a execução da sentença 

arbitral da CCI de Paris perante o Judiciário da Holanda, que concordou em 

executar o primeiro laudo arbitral. Note-se que a decisão que ordena o 

pagamento previsto no laudo arbitral da corte holandesa é do mesmo dia da 

decisão da Corte de Apelações de Paris no sentido contrário, o de anular o 

laudo arbitral751. 

Algumas semanas depois, a empresa ingressou com outro processo 

perante o Centro Internacional de Solução de Controvérsias sobre 

Investimentos do Banco Mundial (ICSID), para rediscutir o caso, uma vez que 

o tribunal francês havia anulado o laudo inicial. O Egito chegou a invocar o 

processo anterior ocorrido na CCI, mas o ICSID desconsiderou os argumentos 

alegados na CCI e aceitou sua jurisdição sobre o conflito. Condenou, então, o 

Egito a pagar US$ 27,661 milhões, acrescidos de 5% ao ano a contar da 
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prolação da sentença, valor reduzido em recurso a US$ 17,5 milhões752. O 

ICSID desconsiderou a alegação da necessidade de cumprimento da Convenção 

da UNESCO, argumentando que esta era posterior ao acordo firmado e que o 

contrato deveria ter sido levado em consideração quando de sua ratificação pelo 

Egito. Nota-se, assim, que os Estados ficam vinculados em forma e igualdade 

com empresas privadas a uma miríade de tribunais arbitrais, de forma efetiva. 

Estes exemplos, como outros, são interpretados de diferentes maneiras 

pela teoria jurídica. De um lado, demonstram o fenômeno da fragmentação, de 

outro, os mesmos exemplos demonstram a unidade do direito internacional. Os 

defensores de uma ideia de fragmentação mostram que há uma multiplicação de 

tribunais sem coordenação, sem hierarquia com seus próprios tratados 

constitutivos e outros, relacionados ao mesmo subsistema, considerado mais 

importante do que as demais fontes do direito internacional. Enfim, tribunais 

que nem pertencem à mesma lógica pública ou privada de solução de conflitos, 

uma vez que tribunais arbitrais e tribunais estatais se contradizem e se 

superpõem. Os Estados e empresas poderiam escolher entre os órgãos 

jurisdicionais de solução de conflitos aqueles com um ordenamento jurídico 

mais favorável a suas pretensões. A existência de um cenário de difícil 

previsibilidade revelaria um direito internacional fragmentado, sem segurança, 

que possibilitaria inclusive o ingresso de uma lide perante dois ou mais tribunais 

simultaneamente, podendo até mesmo gerar decisões antagônicas. 

 

Os defensores da ideia de unidade do direito internacional acreditam 

que, muito embora exista realmente uma miríade de tribunais e de normas 

jurídicas, as decisões prolatadas e as atitudes dos Estados demonstram desejo e 

respeito à unidade da ordem jurídica internacional. Assim, todas as decisões do 
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Contencioso Mox Plant contribuem para fortalecer a ideia de unidade, pois 

levaram ao não-reconhecimento das pretensões irlandesas. No Contencioso 

Southern Pacific v. Egito, a decisão do ICSID não reconheceu o laudo da CCI, 

mas este fora anulado anteriormente e não chegou a ser executado, fazendo-se 

valer uma solução internacional e não doméstica para o conflito internacional. 

Outros casos de conflito de normas seriam casos isolados, que mostram 

problemas pontuais e não uma imagem real do conjunto. 

Neste sentido, uma análise sobre o núcleo dos principais argumentos 

utilizados pelos diferentes tribunais, como a Corte Internacional de Justiça, o 

Tribunal de Justiça da União Europeia, a Corte Europeia de Direitos 

Humanos, o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal de Solução de Conflitos entre 

Irã e Estados Unidos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos mostra 

que esses tribunais compartilham as mesmas concepções sobre os principais 

conceitos jurídicos do direito internacional753. As diferenças, contudo, ficam nas 

fronteiras do direito, nos pontos mais sensíveis, o que gera de certo modo uma 

forma de competição entre os tribunais sobre o conteúdo de conceitos abertos, 

ainda não consolidados. A diferença jurisprudencial está exatamente nas 

questões em que os tribunais podem criar o direito754 e justifica-se pelas 
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especificidades dos tribunais, o contexto e o propósito para os quais foram 

criados ou o objeto de sua jurisdição755.  

Ainda que a CIJ não exerça uma função coordenadora, como uma 

Suprema Corte Internacional, nota-se certa prevalência e hierarquia de fato de 

suas interpretações (não de suas decisões), constatadas pela forma como seus 

julgados são utilizados como argumentos de autoridade por outros tribunais, 

como demonstrado acima756. Várias razões justificam isto: a antiguidade do 

tribunal, seu prestígio, o fato de ser um tribunal geral e não especializado, ligado 

à principal organização internacional e também por ser menos aberto a novas 

interpretações, ou seja, apenas avança sobre novos conceitos quando estes já têm 

um nível de aceitação relativamente amplo. 

O processo de internacionalização do direito é assim fortemente 

marcado pela construção do direito por meio da multiplicação de decisões de 

vários tribunais internacionais e outros órgãos de controle. No âmbito de cada 

subsistema jurídico (direitos humanos, direito do comércio internacional, 

direito humanitário etc.), nota-se um dialogo mais presente entre os atores 

envolvidos. De qualquer modo, nota-se a criação de pontes entre os 

subsistemas, que ora vêm de forma complementar (como vimos entre comércio 

e meio ambiente), ora de forma a corrigir os rumos (como vimos entre direito 

humanitário e direitos humanos). 

De qualquer modo, há uma nova lógica emergente que demonstra 

maior complexidade das relações, em um cenário ainda pouco previsível, que 

pode ser utilizado pelos atores tanto para a maior coerência do direito 

internacional, como para maximizar suas estratégias de defesa ou para 
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demonstrar convicções. Os mesmos métodos podem e sao utilizados nos 

mesmos processos para integrar o direito internacional, como para o contrario, 

conforme a vontade das partes e dos juízes757. A ideia de unidade não deve ser 

compreendida como um pensamento único no Judiciário global, que sequer 

existe no plano doméstico de Estados unitários. A divergência de ideias e teorias 

revela maior densidade de discussão de argumentos no plano global e uma nova 

dinâmica caracterizada pela complementaridade entre tribunais e formas de 

compreender o direito, catalisada pelos diferentes objetivos de cada subsistema 

jurídico. A ideia de um sistema coerente, previsível, ordenado pode ser desejada, 

mas supõe mecanismos de controle que inexistem no sistema jurídico 

internacional. A complexidade da nova lógica pressupõe pontes de diálogo, mas 

sem relações formais de comunicação ou coordenação758. Nesse caso, o conjunto 

de tribunais serviria não apenas para manter, mas para dar maior densidade às 

diferentes fontes normativas internacionais. O controle progressivo da atividade 

estatal à luz do direito internacional é denominado por alguns autores de 

“constitucionalização do direito internacional”759, acepção que ganha diferentes 

conteúdos, conforme mostrado neste trabalho.  
* 

Alguns autores760 defendem a ação de Estados mais fortes no controle 

da miríade de tribunais internacionais, realizada em diferentes níveis por meio 

do mandato dos juízes; do direito que as cortes aplicam; dos funcionários que 

trabalham nos tribunais; do orçamento dos tribunais; da habilidade de tomar e 

implementar suas decisões. O controle do mandato levaria a nomear e 
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reconduzir apenas juízes com pensamentos alinhados àqueles de Estados mais 

poderosos, garantir a participação de determinados Estados ou regiões, criar 

requisitos formais ou fáticos para a assunção de postos.  

O controle do direito aplicável ocorreria na maior participação dos 

Estados mais influentes na composição dos principais tratados, que servem de 

base para os tribunais internacionais. Um exemplo seria as diferentes emendas 

realizadas pelo Conselho de Segurança aos Estatutos do Tribunal Penal para a 

Ex-Iugoslávia e Ruanda, que ampliou o número de juízes, alterou determinados 

procedimentos e fixou um prazo final para o julgamento dos processos761. 

Da mesma forma, alguns tribunais dependem de contribuições 

voluntárias, como a Corte Especial para Serra Leoa. O ITLOS precisa do 

orçamento aprovado pela Assembleia das Partes. Os presidentes da CIJ, TPI-Ex 

e TPI-Ruanda dependem da aprovação de orçamentos bianuais pela Assembleia 

Geral da ONU. O Brasil retardou sua contrapartida, por exemplo, à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, após as decisões da Comissão sobre a 

Usina de Belo Monte, em 2011. 

A não-aceitação da jurisdição da corte ou a simples não-implementação 

de medidas demonstra também uma forma de domínio. Os Estados Unidos, 

por exemplo, denunciaram a competência obrigatória da Corte Internacional de 

Justiça, em disputas relacionadas à Convenção de Viena sobre Relações 

Consulares, após os casos La Grand e Avena762, de forma a poder manter sua 

autonomia numa visão própria sobre o direito de defesa dos acusados dentro da 

lógica de seu sistema jurídico e não daquela desejada pela CIJ. De qualquer 

modo, muitas destas práticas têm efeitos limitados, sobretudo quando um 
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conjunto importante de Estados ou alguns Estados mais poderosos apoiam o 

referido tribunal763 ou mesmo quando a decisão do tribunal tem efeito sobre o 

fortalecimento de grupos internos favoráveis à posição internacional.  

De certa forma, a distribuição de poder no âmbito global continua 

assimétrica com o processo de complexidade do direito internacional. Neste 

ponto, como em outros neste trabalho, os Estados com maior poder mantêm 

relações de prevalência sobre os demais. Contudo, é difícil afirmar que a 

multiplicação dos tribunais internacionais seja um instrumento de domínio, 

uma estratégia para otimizar o controle sobre as relações políticas globais. Trata-

se do resultado jurídico de novas relações de governança, a partir de uma nova 

configuração geopolítica, econômica, científica e tecnológica global, que 

mantém a prevalência de poder de Estados mais fortes. 

Os magistrados internacionais têm autonomia e o julgamento 

tendencioso a favor de um grupo de Estados em um número representativo de 

casos levaria à perda da credibilidade do sistema e abandono do tribunal 

internacional pelos Estados desfavorecidos, o que leva à ideia de que o melhor 

controle do sistema jurídico internacional não é necessariamente a criação de 

mecanismos de revisão hierárquica, seja pela CIJ, seja por outras estruturas, mas 

o próprio sistema de autocontrole dos tribunais. Pode-se argumentar que o 

direito que serve de base para o julgamento seja desigual em si mesmo, como foi 

defendido em vários trabalhos a respeito da OMC, por exemplo. No entanto, os 

Estados em desenvolvimento aceitaram esse conjunto normativo após uma 

ponderação de valores entre as opções possíveis e não por uma ação impensada 

ou ingênua. Tanto no Brasil, quanto na Europa ou nos Estados Unidos, 

escutamos frequentemente o mesmo discurso que vale mais a pena aceitar 

perdas pontuais em processos específicos perante tribunais internacionais do 
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que não cumprir suas decisões e retirar a legitimidade de todo o sistema. Em 

uma realidade multipolar, os ganhos com o processo de fortalecimento de um 

sistema internacional mais orientado por regras jurídicas são considerados 

positivos, mesmo pelos países mais influentes. 
 

*** 

A reformulação dos mecanismos procedimentos e do conteúdo material 

do direito internacional, a intensificação de novos processos, novos atores leva 

ao questionamento de pontos fundamentais da teoria do direito internacional. 

Alguns autores ormulam novas ideias em torno de antigos conceitos, em defesa 

da falta de propriedade de categorias fundamentais, como de ordem jurídica, 

república mundial, universalismo de valores entre outros. Em extremo, propõe-

se a possibilidade de uma nova república mundial ou de constitucionalização do 

direito internacional. 
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Capítulo 6 
As dificuldades de velhos e de novos conceitos  

 

Os instrumentos de compreensão do direito internacional clássico são 

insuficientes para lidar com o acúmulo de lógicas distintas entre diferentes 

setores com níveis variados de internacionalização e de integração, e diferentes 

lógicas de funcionamento. Torna-se necessário buscar outros instrumentos de 

coexistência, de forma a permitir a continuidade e evolução de sistemas 

paralelos de coordenação e cooperação internacional, cada qual com sua própria 

lógica que, por vezes, se cruzam e necessitam de soluções comuns.  

Há diferentes teorias formuladas para explicar o fenômeno, algumas 

originais, outras “emprestadas” de outros ramos do conhecimento. Parte da 

teoria jurídica tradicional, como Kelsen, sobretudo nos escritos após a criação 

da Organização das Nações Unidas, defende a possibilidade de coordenação da 

ordem jurídica internacional por meio de organizações internacionais. Outros, 

como a Comissão de Direito Internacional da ONU, compreendem que os 

conceitos tradicionais do direito continuam explicando as novas transformações 

e regras como a lex specialis v. lex generalis responde à maior parte dos problemas 

encontrados764, mantendo-se a ideia de ordem do direito internacional, em 

especial a partir de sua análise jurisprudencial765. Mostramos nossa discordância 
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em relação a ambos os pontos, em função de sua inadequação com a 

complexidade atual. 

Há ainda aqueles que não conseguem visualizar a ideia de ordem ou de 

unidade. Acreditam que vivemos um processo de transição, com múltiplas 

identidades. Há muitas ideias diferentes sobre os elementos necessários para que 

a transição chegue a resultados aceitáveis. Alguns autores, como Delmas-Marty, 

acreditam que um direito democrático pressupõe a necessária ordenação do 

múltiplo, com diálogos democráticos e acessíveis, sob pena de cairmos em uma 

tirania de grandes potências ou de interesses econômicos, ainda que a própria 

autora se mostre cética em relação à possibilidade fática de tal projeto766. Há 

também aqueles que identificam a criação de sistemas normativos centrais e 

periféricos, em virtude de diferentes critérios de importância e de cada ramo do 

direito, onde o problema é tratado. Assim, um regime pode ser ao mesmo 

tempo central e periférico. Nesta linha, uma teoria do direito internacional deve 

ser caracterizada pelo abandono da lógica unitária e pela construção de formas 

de interação entre sistemas isolados767. Há ainda aqueles que entendem o direito 

internacional dentro do paradigma da complexidade, onde relações causais nem 

sempre podem ser facilmente estabelecidas, aproximando o sistema jurídico dos 

sistemas sociais ou biológicos, sem necessariamente acreditar em soluções 

futuras de um federalismo democrático ou de explicações muito bem definidas 

para os fenômenos jurídicos.  

Neste capítulo, pretende-se discutir algumas dessas ideias. Em vez de 

analisar questões específicas sobre a ideia de norma, de cada sistema em si ou da 

incompatibilidade entre os sistemas, como nos capítulos anteriores, 

avançaremos algumas ideias sobre uma visão mais ampla, discutindo a 
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propriedade do conceito de ordem jurídica, de direito pós-nacional ou a 

possibilidade de construção de uma república mundial. Para tanto, é preciso 

retomar os pontos defendidos nos capítulos anteriores e desenvolvê-los, sob esta 

nova ótica. 

 

1 AS DIFICULDADES DAS VISÕES TRADICIONAIS SOBRE  

A ORDEM JURÍDICA  

Há um processo de ampliação do conceito de ordem ou talvez a 

mutação deste conceito para incluir outros cenários, distintos daquele típico dos 

Estados nacionais. As categorias jurídicas, como “ordem”, “sistema”, 

“hierarquia” e “autonomia” não conseguem traduzir “os fenômenos da 

indeterminação, da incoerência e da instabilidade que acompanham a 

internacionalização do direito”768. A ordem não está apenas na confrontação de 

forças hierarquicamente definidas, mas na reforma de forças criativas769.  
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1.1 A ideia de ordem jurídica internacional e sua relação com o direito 

nacional 

O debate não é novo. A ideia de uma comunidade humana mundial 

predominou, de certa forma, na visão europeia até meados do século XVI, como 

uma forma de justificar o poder do papa ou do imperador. Começa a ser 

refutada, sobretudo a partir de Vitória e Suarez, com a compreensão da 

existência de múltiplas comunidades políticas autônomas. Embora nestes dois 

autores ainda haja alguns elementos de um discurso de direito aplicável a todos 

os povos, como o da possibilidade de comunicação universal, e de alguns valores 

comuns a toda a humanidade (hospitalidade, livre comércio), passam a defender 

formas de organização intermediária entre os homens, o que, em seguida, dará 

origem à ideia de Estados soberanos. Suarez propõe a ideia de uma comunidade 

inter-humana, fundada na ideia de solidariedade comum. Os homens seriam 

membros de sua comunidade e de uma comunidade do gênero humano; 

entretanto, ele reforça ao final a visão de Vitória que o jus inter gentes é aplicável 

às entidades políticas, independentes e soberanas que formam realmente a 

comunidade internacional. O jus gentium é substituído por um direito das 

gentes aplicável não aos homens, mas aos Estados770.  

As transformações mais evidentes vêm dois séculos depois. Wolff e 

Vattel desenvolvem a ideia de um direito das gentes, concebendo pela primeira 

vez a ideia de uma ordem jurídica internacional771. O Estado é o local propício 
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para a realização dos indivíduos. Não se trata de uma visão dualista do direito 

internacional, que será pensada bem mais tarde. Compreendem o direito como 

destinado a reger as relações entre os Estados, mas também em nome de um 

conjunto comum de direitos de todos os homens. Trata-se de um direito inter e 

intra gentes. Como bem explica Jouannet, a comunidade de Estados desses 

autores não tem uma visão atomista e dividida de atores políticos, mas uma 

verdadeira comunidade internacional, com valores e princípios comuns, na qual 

os Estados devem agir de forma coletiva sempre que houver um atentado ao 

gênero humano772. A ideia de um “direito cosmopolita” (Bonfils e Fauchile, 

1901773), um “direito da humanidade inteira” (Bonde, 1926774), um “direito do 

gênero humano” (Fiore, 1911775), ou “direitos comuns à humanidade” 

(Bluntschli, 1895776) é repetida em diferentes autores até o final do século XIX e 

início do século XX e agora retomada com novas roupagens, dentro do processo 

de globalização no século XXI. 

No início do século XX, com a emergência do voluntarismo dualista, 

reforça-se a vontade do Estado como única fonte de um direito internacional. 

Anzilotti e Triepel defendem a ideia de vontade soberana como a única capaz de 

legitimar as normas internacionais. Na mesma época, surge a ideia da ordem 
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jurídica internacional, com um fundamento comum de validade, e as noções de 

representações anteriores em que Estados representam os indivíduos são 

abandonadas. Constrói-se uma visão formal, pela qual a ideia de comunidade 

moral ou cultural é substituída por relações entre ordens jurídicas estatais777. 

Nos autores dualistas, seria a vontade do Estado. Em Kelsen, Verdross e outros 

positivistas objetivistas teria um fundamento formal, como vimos acima. De 

qualquer modo, não havia espaço para uma ideia de direito global. 

A noção de comunidade humana em nível global é reconstruída em 

Scelle. No Recueil de Cours da Academia de Direito Internacional, de 1923, o 

autor defende a ideia de uma “sociedade universal do gênero humano”. O 

indivíduo seria a única pessoa jurídica de direito (nacional ou internacional) e o 

Estado, uma ficção criada para representá-lo. Os agentes públicos e juízes são 

compreendidos como exercendo ao mesmo tempo uma função no plano 

interno e no plano internacional, dentro da lógica do dédoublement 

fonctionnel778.  

A ideia de uma única ordem jurídica de Scelle inspirou Kelsen779, que 

constrói uma noção diferente em que há uma única ordem jurídica, com a 

mesma fonte de validade formal, não-jusnaturalista, mas objetiva, hipotética. 

Ainda que com bases muito diferentes, os dois autores são precursores da ideia 

de uma comunidade global. De certa forma, o momento em que viviam, entre 

as duas guerras, de intensa globalização, troca de mercadorias, migrações em 

massa entre os países contribui para contextualizar sociologicamente tais 

correntes de pensamento. 
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Com a Segunda Guerra Mundial, há um refreamento da ideia de 

comunidade global inter-humana e um reforço da noção do Estado como 

sujeito primário de direito internacional. De certa forma, o reforço da ideia de 

nação é comum a todos os Estados, com a construção de unidades linguísticas, 

de adoração aos símbolos nacionais. No plano internacional, a multiplicação de 

novos Estados contribui para esse processo, uma vez que novos contornos de 

uma nacionalidade local devem ser construídos.  

a) Dificuldades à luz da ideia de ordem jurídica como estrutura 

piramidal 

Construiu-se uma visão do sistema jurídico hierárquico, linear e 

arborescente, visão que domina a concepção dos operadores jurídicos, sobretudo 

positivistas, e suas formas de expressão. A possibilidade de um sistema jurídico 

pressuporia sua compreensão em hierarquias de diferentes graus. Os sistemas 

jurídicos nacionais seriam caracterizados por ordens justapostas do direito, que 

poderiam ser compreendidas mesmo dentro de um direito pós-nacional, aqui 

visualizado em outra camada, superior, que lhe dá fundamento780. A hierarquia 

é construída em relação à noção de superioridade de algumas normas em relação 

a outras. Linear, no tocante ao fluxo das relações, sempre unilateral entre os 

diferentes níveis hierárquicos; e arborescente, porque diferentes ramos se 

criariam a partir de um núcleo central. A pirâmide é tipicamente utilizada para 

ilustrar o modelo, construída a partir de uma base sólida ou a grundnorm 

kelseniana.781 As normas são divididas em camadas, sendo que a superior 

legitima a validade da inferior. Positivistas, como Kelsen, pressupõem que, a 

partir da lógica piramidal, se constituem todas as relações jurídicas, ainda que 
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defendam que a ordem nacional integra uma ordem global, em função da 

primazia do direito internacional782.  

O positivismo kelseniano considera que o sistema jurídico como um 

todo se funda em uma norma hipotética internacional, de natureza objetiva. A 

lógica da norma hipotética kelseniana deriva da ideia de que as normas 

nacionais sempre se fundamentam na existência de uma norma de hierarquia 

superior. Em uma primeira instância, haveria a norma de maior hierarquia 

dentro do Estado, sua Constituição. A Constituição, por sua vez, teria origem 

em constituições anteriores, que deveriam prever seus instrumentos de 

renovação. Em última instância, a primeira Constituição, chamada por Kelsen 

de Constituição histórica, seria resultado da fundação do Estado ou de uma 

revolução. A validade da constituição histórica não poderia existir dentro do 

Estado, porque o Estado não existe e fundamenta a si mesmo, porque está 

inserido em uma comunidade de Estados soberanos, a comunidade 

internacional. Assim, de acordo com Kelsen: a) o Estado nada mais é do que 

uma ordem jurídica reconhecida pelas demais ordens jurídicas estatais e, 

portanto, depende de outras ordens jurídicas para existir; b) não há soberania 

ilimitada de nenhum Estado, mas sempre limitada a um ordenamento jurídico 

internacional. O próprio conceito de soberania é esvaziado na obra de Kelsen. 

O conceito de ordem jurídica, por sua vez, tem um aspecto formal e 

outro material. Do ponto de vista formal, seria “um conjunto organizado de 

normas e instituições, destinado, sobretudo, a estabelecer condições para a 

criação de obrigações, de sujeitos, para permitir a implementação de sanções”. 

Do ponto de vista material, em geral, utiliza-se a Carta da ONU como 

documento fundamentado em uma espécie de “hierarquia normativa construída 

segundo o conteúdo de determinadas regras jurídicas para a comunidade 
                                                 

'("! )*E#*T%! -'%!X"4(*%# &,(%# +4# +*("*04%! 0I'! ;74'%! ;9I`41:0! .YY%! (! "#$%! &'%! (! )*+,-".*%!!"# $%#

&'(%)*+"#%,!(Q-"%,'''%!0I'!;74'%!I'!J'!!



505 

internacional como um todo”, além da interpretação de escolha entre normas 

em função de regras de especificidade783.  

Voltemos a Kelsen e a seus seguidores. Se a ordem jurídica nacional 

apenas existe quando reconhecida por um elemento externo, a ordem jurídica 

internacional, significa que a ordem jurídica nacional encontra seu fundamento 

na ordem jurídica internacional. Em outras palavras, o direito internacional é 

superior ao direito nacional. O direito internacional, por sua vez, encontraria 

também seu fundamento de validade numa norma jurídica hipotética que, por 

sua vez, seria o conjunto de normas e princípios jurídicos considerados pelos 

indivíduos como fortes o suficiente para dar origem às normas.  

Como analisado no capítulo anterior, o fundamento primário de 

validade do direito internacional no positivismo kelseniano seria a identificação 

da realidade objetiva de que os Estados cumprem determinados 

comportamentos espontaneamente, considerados como costumes internacionais 

e que seu conjunto comporia o direito consuetudinário. Os tratados, segundo a 

fonte principal, viriam da ideia da manifestação do princípio do pacta sunt 

servanda. A razão do cumprimento deste princípio não estaria em uma meta-

razão moral de que os Estados devem cumprir suas vontades, mas na análise 

subjetiva de que cumprir os compromissos faz parte de um costume 

internacional (realidade objetiva das ações dos demais Estados). O terceiro 

seriam os atos das organizações internacionais, presentes, sobretudo, nas obras 

de Kelsen publicadas após a Segunda Guerra Mundial e na constituição do 

sistema onusiano, do qual Kelsen participou mais ativamente. 

 

 

Nas palavras de Kelsen: 
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A tendência à unidade, inerente a todo conhecimento, portanto, 
à ciência jurídica, triunfa finalmente, na teoria do primado da 
ordem estatal, da multiplicidade aparente e primeira das ordens 
jurídicas ou estados, por extensão da ordem jurídica nacional a 
outras ordens, que são assim constituídas, formalmente, senão 
materialmente, em uma ordem universal. Esta é, sem dúvida, a 
base de toda teoria jurídica e mesmo da ciência do direito: 
constituir uma ordem universal, que agrupe em um único 
sistema todas as regras do direito positivo. Portanto, a teoria do 
primado da ordem estatal é verdadeiramente uma hipótese 
jurídica. Parte da ideia e leva à ideia de que não existe somente 
um Estado; e que – como toda teoria jurídica – pode, em última 
análise, reconhecer, dizer conhecer mais do que uma única 
ordem jurídica. Mostra mais uma vez que pode haver mais de 
um Estado soberano e, se a característica do Estado é sua 
soberania, não pode haver várias ordens estatais coordenadas, 
iguais em direitos; descobre que há sentido verdadeiro e lógico na 
noção de soberania do Estado, a saber, a unidade e a unicidade 
necessárias da ordem jurídica assim denominada784. 

 

Nesta lógica, a ordem jurídica internacional é composta por diferentes 

ordenamentos nacionais, não necessariamente congruentes, e por normas 

internacionais comuns adotadas entre as diferentes ordens jurídicas nacionais, 

como tratados, costumes e princípios gerais do direito internacional. O 

elemento comum seria apenas o fundamento de validade formal desse 

ordenamento, comum a todos os subsistemas jurídicos nacionais e às normas 

comuns entre tais subsistemas. Como há apenas um fundamento de existência 

do ordenamento jurídico, um único conjunto normativo, nacional e 

internacional, identifica-se a única possibilidade lógica de prevalência do 

monismo normativo. Em Kelsen, a unidade admite a complexidade.  

Se um dia os ordenamentos jurídicos nacionais se aproximassem de tal 

forma, que fosse possível encontrar um único conjunto de normas, haveria a 

consolidação da ideia de civitas maxima ou um único ordenamento jurídico 
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global. A identificação do ordenamento único seria mais uma vez resultado de 

uma análise objetiva do direito, das interações dos ordenamentos nacionais. 

Embora Kelsen não indique expressamente quais os obstáculos da civitas 

maxima, a leitura de seus textos nos leva a concluir que a diversidade cultural do 

mundo impediria que se chegasse a tal estágio785. 

Triepel e os dualistas questionavam a teoria objetivista kelseniana, 

colocando o centro da criação do direito na vontade dos Estados, razão pela 

qual são conhecidos como voluntaristas. A base da pirâmide seria a vontade do 

Estado. A teoria de Triepel pode ser considerada um avanço nas ideias de 

Hegel, em que a vontade do povo, manifestada em sua Constituição, era a 

máxima manifestação de um ordenamento jurídico, fundamento primário de 

sua validade. Numa interpretação histórica, a teoria define que o direito nasceu 

primeiro no âmbito estatal e o direito internacional nasce somente com a 

consolidação do Estado moderno europeu e, depois, dos demais Estados. Tripel 

e os dualistas colocam o fundamento do direito internacional na vontade dos 

Estados em aceitar determinadas normas. A fonte do direito internacional, para 

esses autores, é a Constituição, resultando do pacto social, máximo instrumento 

jurídico que legitima todas as normas. A aproximação de normas jurídicas seria 

o resultado da união das vontades nacionais, mas nunca em função da primazia 

do direito internacional. O fundamento do direito internacional estaria no pacta 

sunt servanda ou no encontro de vontades das soberanias estatais. Em uma 

última análise, seria este um fundamento de direito natural, porque os Estados 

cumpririam o direito internacional, pois há um elemento moral que indica que 

devem cumpri-lo.  
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Como afirmariam de imediato os positivistas do início do século XX, a 

fragilidade das teorias dualistas encontra-se na raiz de seu fundamento. A 

fundamentação do direito na vontade garantiria a liberdade dos Estados de 

descumprir seus compromissos internacionais, em caso de transformações 

internas. Caso os Estados mudem de ideia após firmar o tratado, eles poderiam 

retirar-se do compromisso. Ainda que a Constituição determinasse que o Estado 

deveria cumprir seus compromissos internacionais, caso houvesse o rompimento 

do pacto social, com uma nova Constituição, os Estados estariam liberados de 

seus compromissos, pois o fundamento de validade de tais compromissos estaria 

extinto.  

Moser, no início do século XIX, colocava as raízes de um positivismo, 

que poderia agora, quase cem anos depois, ser repetido sem problemas: 
Não escrevo uma lei da escolástica, com base na aplicação da 
jurisprudência natural, como é ensinado por seus mestres para 
regular a conduta das nações consideradas como seres morais. 
Não estou escrevendo uma lei filosófica das nações construídas 
de acordo com algumas noções de fantasia da história e da 
natureza do homem e, finalmente, não escrevo uma lei da 
política, em que os visionários, como o abade de Saint-Pierre, 
davam forma ao sistema da Europa a sua vontade, mas estou 
descrevendo o direito das gentes que existem em uma realidade, 
na qual os Estados soberanos se estabelecem regularmente786. 

 

Kelsen rebate a ideia da Constituição como fundamento do direito 

internacional alegando que: a) nos casos em que houve revolução, a nova ordem 

jurídica apenas vale quando é reconhecida pelas demais, não podendo, portanto, 

ser superior; b) a história mostra que as novas ordens jurídicas revolucionárias 

seguem as antigas fontes de direito internacional a que o Estado anterior estava 
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submetido; c) se a constituição fosse realmente a última norma, não haveria 

razões para não legislar além de suas fronteiras. 

Neste trabalho, ao incorporar novas formas de criação de um direito 

internacional não-estatal, como decisões comuns de juízes, normas criadas por 

redes transnacionais de atores privados, normas comuns de atores subestatais, 

estamos afastando-nos da teoria positivista. Para nós, a ideia de civitas maxima 

viria não apenas da maior densidade e quantidade de normas interestatais, mas 

também da compreensão de outras fontes normativas. A internacionalização do 

direito conduz a uma realidade jurídica onde as ideias monistas sobre o 

fundamento do direito no direito internacional dos autores contemporâneos 

tornam-se muito mais visíveis do que antes, mas com um conjunto novo de 

cores imposto por um movimento mais intenso de dédoublement fonctionnel das 

autoridades subestatais e de atores privados, na produção do direito pós-

nacional. 

Muitos positivistas se destacam ao apontar os limites da teoria 

kelseniana e propor novas fórmulas, como Hart, Austin ou, de forma mais 

crítica, os não-positivistas como Luhmann, Teubner ou, entre os brasileiros, 

Sampaio Ferraz Júnior, Neves e vários outros. Hart, por exemplo, considera que 

todo ordenamento jurídico se fundamenta em critérios de legitimação interna, 

como Kelsen e Verdross, por estar de acordo com uma norma superior que, em 

última instância, ele denomina norma de reconhecimento, não muito longe da 

ideia da norma fundamental de Kelsen, Verdross ou Triepel, Constituição. Há 

várias diferenças no positivismo de Hart para Kelsen; no entanto, em relação à 

validade do ordenamento jurídico, a ideia primária é de que a norma de 

reconhecimento não encontra apenas uma fundamentação interna, se 

considerada como tal pelas normas secundárias, mas também em um elemento 

subjetivo, se considerada correta pelos atores que a cumprem, no setor público 

como entre os atores privados. O que legitima todo o ordenamento, na visão de 
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Hart, está na aquiescência dos atores com a norma de reconhecimento. Para 

Teubner ou Luhmann, o sistema jurídico é um sistema relativamente fechado, 

de autopoiese, sem hierarquias, circular e autor referênciado, que sequer segue 

princípios gerais como guias interpretativos787.  

 

Acreditamos que é difícil compreender um único fundamento de 

validade formal para todo o sistema jurídico internacional, como propunha 

Kelsen. Não responde às manifestações jurídicas privadas ou dos diferentes 

atores que constroem normas em rede. A ideia de lícito e ilícito que marca um 

sistema luhmaniano em outra complexidade, também parece não explicar o 

fenômeno, porque em vários conjuntos normativos a aplicação binária 

lícito/ilícito é insuficiente para explicar a diferenciação funcional entre as lógicas 

normativas dos susbsistemas jurídicos. 

b) A ideia de ordem jurídica global entre os autores 

contemporâneos do século XX  

Os teóricos mais considerados para analisar o fundamento da norma e 

da ordem jurídica, Kelsen, Hart, Ross e Austin, desconsideram a existência de 

um direito internacional como direito, pela inexistência de elementos que 

estabelecem como necessários para a própria existência de norma: sanção, 

estruturas jurídicas que tragam eficácia, regras de reconhecimento. A crítica de 

Hart para a inexistência ou fragilidade do direito internacional está na 

precariedade de instituições, ausência quase absoluta de sanções, falta de 

tribunais cogentes. Com variações, o mesmo núcleo é repetido pelos demais 

positivistas.  
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É difícil aceitar a crítica do direito internacional como um direito não-

efetivo, sem dentes ou, em última instância, como um direito primitivo. O 

direito internacional é bastante observado na prática desde o século XVIII. 

Nota-se o recurso ao direito internacional e seu uso como limite a ações 

políticas dos governantes. Constata-se, por exemplo, o papel do direito das 

gentes nas discussões para formulação de máximas previdenciárias em favor da 

defesa dos homens, que justificaram a guerra contra a França, após a Revolução 

Francesa, em 1791 e 1792. Os mesmos argumentos em direito internacional, 

em nome da soberania, são utilizados pela Assembleia Nacional. A crítica do 

uso meramente retórico ou de uma simples moral ou cortesia sempre existiu, 

mas não há dúvidas que marca a natureza, a legitimidade e impõe limites aos 

discursos de poder, mesmo de grandes potências, desde sempre. Não se deve 

também subestimar sua importância no século XIX, entre os autores clássicos, 

tanto em relação à determinação do quadro jurídico que marcava o sistema 

colonial, como nas relações entre Estados europeus. Entre os autores 

contemporâneos do século XX, nota-se a discussão entre dualismo e monismo, e 

o reforço de visões que colocam em primeiro plano o direito nacional e a menor 

importância do direito internacional, como Anzilottti e Triepel788. De qualquer 

modo, é a partir do período pós-moderno ou pós-nacional, século XXI, que se 

nota a falta de propriedade do uso de vários argumentos contemporâneos que 

criticam o direito internacional.  

De qualquer modo, é injusto criticar Hart, tanto à luz do passado 

quanto à luz do presente. À luz do passado, o direito internacional é tratado 

marginalmente na obra desse autor. A luz do presente, o mundo é outro. A 

interação entre sistemas jurídicos, no século XXI, é muito distinta daquela do 

início do século XX ou até 1970. Seria, no mínimo, inapropriado julgar esses 
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autores contemporâneos à luz de um contexto factual distinto. Ainda que sejam 

autores recentes, a realidade jurídico-política internacional, colocada pelos 

próprios autores positivistas para descrever a ausência de elementos, como 

explicado ao longo deste trabalho, sofreu importantes transformações.  

A multiplicação de estruturas de controle, o aumento de densidade, 

efetividade, complexidade do sistema jurídico internacional e as relações de 

interação entre os contextos jurídicos nacionais e internacional revelam não a 

obsolência dos argumentos desses positivistas contemporâneos, mas que, em 

diferentes pontos, chegamos a um cenário admitido pelos mesmos de maior 

densidade e cogência do direito internacional, de maior amadurecimento do 

conjunto normativo, ou seja, a possibilidade de adequação de seus argumentos 

para reconhecer a existência não apenas de regras jurídicas, como de uma ordem 

jurídica internacional (não mais primitiva no sentido kelseniano).  

Acreditava-se na possibilidade da criação de um superestado, 

representado pela comunidade internacional em um estágio de integração e 

maturidade, que certamente ainda não existe. Ao contrário do que poderia 

esperar, a ONU não se transformou em uma ordem jurídica global. Para 

Kelsen, isso seria possível porque o direito internacional não é nada além de um 

grau superior ao direito estatal. A diferença entre as constituições e os tratados 

são meramente técnicas, de grau. O que denomina uma ordem como 

internacional é apenas um qualificativo, que poderia sem reservas ser 

considerado um Estado. Nas palavras de Kelsen: 
E nada, nem sua natureza nem o Estado impedem que este se torne também 
um dia Estado stricto sensu. Declarar impossível, como fazem alguns autores, 
a criação de um tribunal internacional para que todos os Estados sejam 
obrigatoriamente submetidos, em substituição à guerra em sua forma atual 
de execução internacionalmente regulamentada e confiada a órgãos especiais, 
a instituição de um parlamento mundial, sob o pretexto de que isso seria 
contrário à natureza do direito internacional e à soberania dos Estados, é a 
medida de uma teoria sobre a natureza do direito com fins políticos. Não se 
deseja, por razões de ordem política, a evolução do direito nesse sentido; os 
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autores acreditam que isso o tornaria mais difícil ou mesmo impossível, 
declarando-o incompatível com a natureza do direito em geral, do direito 
internacional e da soberania, em particular. Argumentação absolutamente 
inadmissível: pois ter-se, por outro lado, essa evolução para o bem e para o 
mal, provável ou improvavelmente não seria mais do que demonstrar que tal 
Estado de direito seria incompatível com a natureza do direito interno ou 
internacional789. 

 

Atualmente, surgem novos defensores de uma civitas maxima, como o 

juiz brasileiro Antônio Augusto Cançado Trindade. Acredita na ideia de um 

direito natural, de certa forma relacionado ao jus gentium de Cícero e Gaius, 

regido não pelo direito positivo, mas com base em um espírito de justiça global. 

O seu voto em separado no contencioso Senegal v. Bélgica, de 2009, bem 

ilustra o posicionamento: 
O dilema central na matéria, que se colcoa hoje não apenas aos Estados, mas 
também aos juristas, me parece muito claro: eles podem seja ccontinuar a se 
remeter as formas tradicionais de jurisdição penal (cf. 99 supra), 
independente da gravidade das infrações cometidas, seja reconhecer que se 
trata de crimes que efetivamente perturbam a consciência da humanidade, 
comandam desde já o recurso à competência universal. Ou eles continuam a 
raciocinar na lógica de uma ordem jurídica internacional fragmentada e em 
entidades soberanas, ou eles decidem de assumir o ideal da civitas maxima 
gentium.”790 

 
 

Há alguns pontos no entanto, que precisaria ser ponderados. Não há 

nenhum órgão com competência de dizer o direito da humanidade. Se 

houvesse, haveria problemas de legitimidade e participação no processo de 

escolha dos seus membros, com forte influência de alguns Estados sobre os 

demais.  
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A razão do reconhecimento vem da ideia geral aceita pelos indivíduos 

do princípio da autodeterminação dos povos e da inexistência possível de uma 

civitas maxima, de um estágio de imaturidade das regras comuns universais, do 

reconhecimento da necessidade de diversidade de mecanismos de representação 

política, de produção normativa, de sistemas de governo, de distribuição e 

formas de exercício de competências executivas, legislativas, judiciárias, o que 

significa conjuntos normativos diferentes para diferentes culturas e o direito de 

cada cultura de continuar a existir. Há a identificação da vontade de pessoas que 

falam em nome das comunidades, de pessoas do planeta de que o outro 

conjunto de indivíduos, em determinado território, poderá fundar uma nova 

ordem jurídica nacional e passar a autodeterminar-se de forma relativamente 

autônoma, respeitando o direito internacional. Não houve pacto social global 

no início de todos os Estados, porque não havia Estados e se trata de uma mera 

ficção histórica, mas é renovado a cada criação de ordem jurídica autônoma, a 

cada Estado. Em vez de um superestado, nota-se um direito em múltiplas redes, 

com diversidade de atores, estatais, subestatais, supraestatais, públicos e 

privados, diversidade de tribunais, fontes e uma miríade de processos de 

construção e de fontes normativas. 

No entanto, cada Estado que nasce deve adequar-se ao nível de 

integração do direito internacional, com menor margem de manobra sobre a 

autonomia de criação do direito nacional. Ele deve incorporar o acúmulo 

jurídico acordado pelos demais Estados, sob pena de não ser reconhecido, de 

sofrer ingerências ou de ser retaliado, o que significaria, em última instância, de 

não mais existir como ordem jurídica ou como pessoa reconhecida pelo direito 

internacional. Desta forma, não apenas o elemento volitivo dos Estados não é 

essencial, assim como parte importante das relações se constrói em níveis 

periféricos ao sistema, por meio de atores subestatais e privados. 
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Nesse ponto, surge uma noção de comunidade humana que se 

sobreporia à ideia de comunidade de Estados. A noção é sedutora, mas tem seus 

problemas. Pressupõe uma ordem jurídica que seja destinada aos homens 

diretamente e não aos Estados, como normalmente se constrói o direito 

internacional. O processo torna-se mais complexo com o adensamento da 

juridicidade, que oscila entre duas visões diferentes sobre as próprias fontes do 

direito internacional, uma destinada aos homens diretamente e outra, aos 

Estados. Neste caso, haveria duas ordens jurídicas paralelas, uma que regularia a 

comunidade inter-humana, outra que regularia a comunidade interestatal. A 

primeira seria uma ordem construída com base na ideia de uma grande 

comunidade humana mundial. A segunda, com base em diferentes Estados, de 

forma descentralizada. Estas duas visões de ordem jurídica oscilam entre autores 

e entre suas visões sobre o conjunto, criando antagonismos, como se a 

comunidade humana, em alguns casos, fosse contra a comunidade dos 

Estados791. 

c) Fragmentação ou complexidade de uma ordem jurídica global 

no século XXI 

A dúvida colocada ao longo desta obra seria pela validade da ideia de 

fragmentação do direito internacional, pelo fim do conceito de unidade da 

ordem jurídica em face de uma ideia de multiplicidade de ordens jurídicas 

autônomas792. A favor, haveria o argumento já desenvolvido do possível conflito 

entre decisões de tribunais internacionais autônomos, possibilitados por 

conjuntos normativos autônomos, “espécies de mônadas jurídicas flutuantes, 
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totalmente autônomas, em um éter jurídico. Este ectoplasma já teria deslocado 

sua sombra sobre diversas regiões do direito que, por sua vez, estão em vias de 

expansão”793. Há também, e principalmente, os antagonismos de lógicas entre 

os diferentes subsistemas; a colisão entre a racionalidade de um subsistema com 

as diferentes racionalidades que os vários atores têm de uma sociedade global e, 

ainda, conflitos de racionalidades de um subsistema com os próprios padrões 

racionais compreendidos794 como necessários para sua expansão.  

Assim, a conclusão pela fragmentação da ordem jurídica e a emergência 

de diferentes ordens paralelas dependem da própria concepção subjetiva 

estabelecida para o reconhecimento de sua existência. Uma vez estabelecidos os 

elementos que dão coesão à ordem jurídica, sua identificação torna-se 

praticamente objetiva, permitindo-se variações conforme as necessidades dos 

atores, em diferentes contextos, desde que não afetem os critérios estabelecidos 

para a identidade do sistema795. Por outro lado, a unidade pode encontrar seu 

fundamento lógico em diferentes bases: pode ser estático ou dinâmico, formal 

ou substantivo, hierárquico ou circular, com maior ou menor autonomia em 

relação à sociedade.  

Trata-se de uma questão de fé. O cenário jurídico ainda em 

transformação impede uma análise descritiva definitiva da realidade, porque, ao 

mesmo tempo em que é possível identificar fotografias de fragmentação, com 

múltiplos antagonismos, pode-se também perceber a nova configuração de uma 

ordem unitária mais complexa, com inúmeras fontes, atores produtores do 

direito e novas formas de coordenação ainda em fase de definição. O obstáculo 
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está em demonstrar elementos de conexão796 entre fontes, sujeitos, sistemas de 

integração e mecanismos de solução de controvérsias numa nova complexidade 

do direito internacional. Neste “carnaval principiológico”, com diferentes 

critérios de identidade, a unidade do sistema jurídico não é lógica, mas 

política797. 

As eventuais divergências pontuais no sistema consistem em elementos 

naturais do processo de amadurecimento de qualquer ramo do direito e de 

qualquer sistema social e parte desta complexidade. De todo modo, 

reconhecemos a falta de elementos suficientes para chegar a esta conclusão ou a 

conclusão oposta. 

A favor da unidade do direito internacional com um cenário mais 

complexo, nota-se que os elementos centrais que estruturam o sistema jurídico 

internacional não mudam conforme o subsistema ou a região do planeta. As 

formas de reconhecimento do Estado ou de Governo, os elementos de criação, 

constituição e extinção dos tratados, a soberania territorial, a nacionalidade, a 

proteção diplomática, os princípios gerais do direito são interpretados com 

poucas variações. As mudanças rápidas no direito, com maior densidade 

normativa e jurisdicional, contribuem, ao contrário, para atribuir maior 

conteúdo e dar maior efetividade à ordem jurídica, favorecendo sua 

consolidação e não-fragmentação798.  

Dupuy, por exemplo, defende a existência de dois critérios de unidade 

no direito internacional. Um, formal, derivado da Paz de Vestfália, é orientado 

para os modos de criação, interpretação e aplicação do direito, “uma unidade 

interessante, sobretudo para as normas secundárias” de Hart e cujos 

                                                 
')&!=B+)*Dr-Y$*%!r'%!Y34(23947039:!:(P9:!I:129:7?M%!536#[*8G*/%3#I4,(3%$#4J#530"(3%0*43%$#.%2%!

C'!G]%!I'!SZK!(!??'!

')'!=U+{"$$"%!E'!&'%!P%W@4#+"#$"*'''%!0I'!;74'%!I'!GJHDGJR'!

')(!dB/Bp%!/DX'%!:(%/)"30%0*43#+,#+(4*0#*30"(3%0*43%$'''%!0I'!;74'%!I'!\DS'!



518 

instrumentos do método positivista permitem em seu conjunto uma análise 

apropriada. Outra, material, apenas tornou-se possível com o processo de 

adensamento do direito, com um contexto político mais orientado por regras, 

cujos elementos favoráveis são os costumes e princípios gerais do direito 

internacional e confirmada pela jurisprudência dos diferentes órgãos de solução 

de conflitos, ainda que a própria multiplicação de tratados contribua em muitos 

casos para o acúmulo de lógicas distintas. Esta unidade material do direito 

internacional seria muito mais utópica e ainda distante799. 

No entanto, para nós, as teorias de Bobbio, Virally, Rigaux, Ost, dos 

anos sessenta a oitenta e, entre os autores contemporâneos, Koskenniemi, 

Jouannet, parecem descrever melhor a realidade com a ideia de complexidade. 

Em vez de uma destruição mútua dos sistemas, há várias formas possíveis de 

relação entre os sistemas jurídicos que continuam a preservar suas identidades e 

pluralidades. Uma norma de um sistema jurídico pode ser considerada de 

diferentes formas por outro sistema. Em Kelsen, a norma é totalmente integrada 

ou totalmente ignorada, dentro de sua lógica de validação formal por uma 

norma superior. Hart critica Kelsen, afirmando que a relação não depende 

apenas de um reconhecimento da norma superior, mas também do 

reconhecimento dos diferentes atores envolvidos, “de baixo para cima”800. Ost 

amplia a crítica de Hart a Kelsen para todos os diferentes sistemas jurídicos, 

falando em distintas relações de validação das normas, em que uma mesma 

norma pode ter diversas hierarquias em diferentes sistemas, conforme os atores 
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que a aplicam. Rigaux defende uma estruturação normativa em redes, com um 

emaranhado de relações de validação, e a inabilidade da perspectiva hierárquica 

para expressar a realidade das relações de interpenetração entre ordens 

normativas diversas801.  

Neste sentido, numa lógica complexa, “a concepção pluralista do 

direito dissolve a equação monista entre espaço jurídico e territorial”, pela qual, 

em seu extremo, coincide o sistema jurídico universal com o território global e 

cada sistema jurídico em particular com um sistema jurídico estatal. De um 

lado, há a possibilidade de superposição, no mesmo território, de diferentes 

sistemas jurídicos. De outro, existem sistemas jurídicos desterritorializados. O 

fenômeno já é discutido há vários anos pelos autores contemporâneos, para 

tratar do direito canônico, gipsy ou direito empresarial802. A diferença no direito 

pós-nacional está na expansão dos subsistemas jurídicos, com maior autonomia, 

lógicas e identidades próprias, diferentes regras de validação, mas cuja 

explicação não é muito diferente do período anterior. 

Mesmo no plano material, acreditamos que a internacionalização do 

direito contribui para a construção da unidade do direito internacional em uma 

visão mais complexa de seu modo de funcionamento. A internacionalização do 

direito contribui para a unidade formal, a partir da criação, da implementação 

de normas jurídicas comuns em diversos ramos específicos do direito, como 

direitos humanos, direito humanitário, ambiental, penal ou econômico. A 

maior complexidade vem da criação de novas fontes de produção, 

implementação e controle do direito, além de métodos tradicionais. O 
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problema não está exatamente na unidade, mas nas formas de coesão do 

conjunto, em caso de contradições803.  

Nessa lógica, acreditamos numa visão complexa do conceito de ordens 

jurídicas globais. Pensar a complexidade seria repensar a ideia de um direito 

pós-nacional em busca de uma harmonização entre direitos nacionais e direito 

internacional e não a procura de um direito comum. Significa pensar técnicas 

jurídicas que permitam articular diferentes conjuntos normativos, que se 

constroem por diferentes atores, em várias camadas de normas (nacionais, 

internacionais, transnacionais, públicas e privadas), que se conectam de forma 

constante para solucionar eventuais conflitos, que poderiam levar à 

desagregação da unidade. Seria ilusório e talvez simples demais pensar que 

apenas uma ordem jurídica global absorveria as ordens jurídicas interestatais e 

regularia toda a comunidade internacional, toda a humanidade, de forma 

plural, ao menos por enquanto. A ideia de uma ordem jurídica com fontes 

descentralizadas de poder ainda é predominante e dificilmente superável. Trata-

se de uma realidade ainda difícil de ser racionalizada. Há vários fenômenos 

fragmentados, isolados que geram normas comuns, mas sem um elemento 

fundador ou legitimador que lhes garanta unidade. Assim, a constatação de 

conjuntos ou fenômenos jurídicos cosmopolitas, transnacionais não é suficiente 

para constituir uma ordem jurídica global. A ideia de um modelo exclusivo de 

representação comum de vontades, ligada por juízes, atores estatais, empresas, 

embora sedutora, parece frágil e inadequada. De qualquer modo, não são 

necessárias apenas duas opções; sem dúvida, há espaço para uma representação 

com mais nuances e talvez mais exata, de “hierarquias confusas ou 

alternativas”804.  
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1.2 O fenômeno à luz de diferentes modelos teóricos e a ideia de redes 

Vários autores tentam construir, então, a ideia do sistema jurídico 

internacional a partir das fotografias da realidade, chegando a conclusões a favor 

de interpenetração de sistemas805, pluralidade de pirâmides com ordens inversas, 

estratificações, entre outros. De qualquer modo, o fundamento da existência das 

normas jurídicas nacionais, internacionais, transnacionais privadas parece 

diversificar-se, mesmo considerando teorias distintas. A existência de regras 

comuns de reconhecimento pelas diferentes comunidades locais (Hart), 

regionais e globais, o respeito a normas de hierarquia superior e possibilidade de 

sanção (Kelsen), a validação pela reputação dos subsistemas (Teubner) nem 

sempre são encontradas nos diferentes modos de construção do direito, por 

vezes com lógicas próprias inerentes a cada dinâmica de construção jurídica.  

Tal cenário traz limites e formatos mal definidos do lícito/ilícito, mas 

que não são os mesmos, sobretudo com a inovação da sobreposição territorial. 

Os autores contemporâneos já identificavam a possibilidade de sobreposição de 

ordens jurídicas em um mesmo território, como nos Estados em condomínio, 

nas federações, nos territórios internacionalizados e nas normas com efeitos 

extraterritoriais806. A diferença é que agora o cenário de sobreposição se torna 

mais denso, os processos deixam de ser estatais e passam a intensificar a criação 

normativa por atores públicos e privados, subestatais ou transnacionais, com 

diferentes lógicas jurídicas. 

                                                 
(*%!.Y+UEEp%!X'%!7,(#,3#&430#%,N#}3"-@!:(?!29II024?!(342(!82074!734(23947039:!(4!82074?!734(23(?%!

0I';74'%!I'JSR~!+YwUBv%!&'%!u1(:<1(?!26L:(>703?!?12!:}6C0:14703!;03?474147033(::(!8(!:9!=(:P7<1(!

(4! :(?! 2(:94703?! 734(23947039:(?'! 536# H<4$,0*43# 843-0*0,0*433"$$"# "3# C"$/*Z,"# "0# ("$%0*43-#

*30"(3%0*43%$"-%!-0MM9P(!e!/91:!8(!.7??;5(2%!/927?%!/(803(%!RS\J%!I'R[]~!$+"/*+%!X'%!)(:?(3%!

E9!456027(!8(!:}734(2I26494703!(4!:9!?421;412(!8(!:}0282(!f127<1(!f12787<1(!536!$+"/*+%!;4,(#,3"#

0GQ4(*"#=,(*+*Z,"#+"#$Lc0%0O!/927?@!/B&%!RSSJ%!I']G\~!.Y+UEEp%!X'%!.%#&"3-Q"#=,(*+*Z,"%!0I'!;74K%!

I'R[[~!,749N^(?!8(!"#$%!&'!!"#$%#&'(%)*+"!�%!0I'!;74'%!I'!Z!(!??'!!

(*&!)*E#*T%!-'%!P%&&4(0-'''%!0I'!;74'%!I'!R\'!



522 

A própria "explosão de normas, tribunais, fontes e características" do 

direito internacional cede espaço a uma multitude de cenários e cria uma nova 

dificuldade para a verificação de um sistema ou mesmo de uma ordem jurídica 

internacional. Não se trata da falta de estruturas mínimas, mas o excesso de 

estruturas muitas vezes antagônicas leva à discussão de diferentes fundamentos 

de validade, autonomia, fragmentação ou complexidade. Em seguida, há a 

multiplicação de fontes normativas, que favorecem mais ainda uma nuance de 

complexidade ao fenômeno e exaurem os elementos de validade formal da teoria 

positivista kelseniana. O cenário torna-se mais complexo caso adicionemos a 

possibilidade de contradições entre os diferentes elementos do sistema. 

Entre os próprios conjuntos normativos que se diferenciam no processo 

da internacionalização do direito, notoriamente o direito humanitário, os 

direitos humanos, o direito econômico e o direito ambiental, surgem 

divergências e sobreposições, mas que continuam a avançar em função da 

percepção global de riscos, da superveniência de crises, em um contexto onde a 

"incompletude das ideias é costurada pela força das coisas"807. "Em uma análise 

das diversas funções do direito internacional, podemos ver funções expressivas 

de comunicação, de valores, de justificação e de legitimação, que não reduzem o 

direito internacional à função repressiva, controladora e sancionadora. Por sua 

complexidade, o sistema permite abordar a questão do poder em suas múltiplas 

facetas e perceber as diferenças entre o relativismo dos fortes e o dos fracos. Os 

primeiros não podem desviar-se totalmente das funções expressivas do direito 

internacional, e seu imperialismo pode sofrer críticas da doutrina internacional 

e também nacional"808. 
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Em um texto anterior809, acreditávamos que não seria possível encontrar 

uma solução comum, em razão de crescentes divergências de alguns ramos 

centrais do direito internacional, como comércio e meio ambiente, mas a 

realidade da construção jurídica dos principais atores envolvidos: Estados, 

Organizações Internacionais e atores não-estatais não tem sido neste sentido. O 

desafio estaria em conectar diferentes conjuntos normativos fragmentados. A 

relação entre o monismo e o dualismo não explica o novo fenômeno e parece 

não haver outra solução senão o reconhecimento de uma ou várias ordens 

internacionais pluralistas, com diferentes lógicas e normas, em um emaranhado 

de competências que se influenciam e se alternam constantemente810. O 

tradicional debate procura elos e hierarquia entre pontos fragmentados no 

direito internacional para chegar talvez à ideia de complexidade, a partir de 

diferentes pontos de conexão.  

A relação entre os subsistemas jurídicos é possível e necessária. Ainda 

que haja uma acumulação de lógicas distintas entre os diferentes subsistemas do 

sistema jurídico, há um processo frequente de interação e provocação mútuas. 

Ao final, a coexistência vem da assunção de compromissos negociáveis a partir 

da observação e do reconhecimento mútuos. A ordem não vem da coordenação, 

mas da interação entre os subsistemas. Ainda que existam regras em colisão, 

entre os respectivos subsistemas como um todo, haverá sempre um contínuo 

processo de interação circular811.  

Nesse sentido, alguns autores reforçam a função dos princípios gerais 

do direito internacional, como pontes de diálogo entre os subsistemas. De um 
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lado, nota-se a multiplicação de princípios de direito internacional de caráter 

setorial. Como analisado no capítulo 4, em direito penal internacional, criam-se 

os princípios do controle efetivo e da gradação da pena conforme o crime; em 

direito do comércio internacional, reforçam-se detalhes dos princípios da nação 

mais favorecida e do tratamento nacional; em direito ambiental, consolida-se o 

princípio da precaução e do controle com preferência da fonte e retoma-se o 

princípio da responsabilidade comum, mas distinta; em direito humanitário, 

constrói-se o princípio da imprescritibilidade dos crimes contra a 

humanidade812.  

Estes princípios são vinculados àqueles que permeiam todo o 

ordenamento jurídico internacional, ligando os diferentes subsistemas. Assim, 

os princípios da reciprocidade, da boa-fé, do pacta sunt servanda, da prevenção, 

da não-discriminação, da igualdade soberana, da solução pacífica de conflitos 

seriam passíveis de avocação em todos os temas e que contribuiriam para a 

organicidade e harmonia entre os subsistemas, como pontes de conexão entre os 

mesmos. Os princípios comuns aos diferentes subsistemas estruturais serviriam 

como pontes de passagem para migração dos princípios de um subsistema para 

os demais. Assim, alguns princípios como os da precaução, do desenvolvimento 

sustentável, da dignidade da pessoa humana passam a ser aplicados em 

diferentes subsistemas813. Embora construindo uma hierarquia de fato, 

autorizada ao operador do direito a cada caso concreto, o recurso aos princípios 

serve como forma de justificação, uma nova forma de coerência "derivada ou 
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restaurada do ordenamento jurídico como um todo". Uma decisão específica 

tem sentido, porque segue a lógica geral do sistema jurídico internacional, está 

de acordo com um ou outro princípio fundamental do sistema814. 

De qualquer modo, no plano global, o processo de adensamento 

normativo traz maior especificidade às normas jurídicas. Os princípios gerais 

têm cada vez menos possibilidade de intervenção para a solução dos casos 

concretos. O recurso aos princípios está sempre mais dedicado a recuperar a 

coerência entre alguns axiomas de base do ordenamento. O reforço das 

justificativas dos sistemas setoriais em princípios gerais serve para fundamentar 

tais princípios, adaptá-los e mesmo criar novos princípios no sistema, que 

garantam sua dinamicidade e utilidade815.  

Assim, as características da estrutura em pirâmide se desfazem. 

Reforçam-se as ideias de limites da hierarquia entre as fontes; a subordinação 

cede lugar à coordenação ou autonomia entre conjuntos normativos, e a 

arborescência desaparece com a descontinuidade das relações de causalidade e 

fundamentação entre as normas816. "A regulamentação jurídica das 

competências normativas é mais complexa, mais embaraçada do que o esquema 

kelseniano faz transparecer. As diferentes autoridades públicas fundamentam 

suas competências em categorias jurídico-normativas as mais diversas, que não 

se articulam, de acordo com uma escala contínua"817. O novo cenário seria 

melhor representado pela ideia de uma rede ou de um hiperciclo em vez da 

imagem da pirâmide. Os elementos da rede estabelecem contato, 

autoinfluenciam, preservam determinada autonomia, mas mantêm relações 
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variadas e complexas. Como afirmam alguns autores, na teoria jurídica haveria 

uma oscilação entre a universalidade potencial das redes e a ancoragem bem 

localizada das pirâmides. Para o sistema funcionar, são necessários instrumentos 

de sincronização entre o político, o econômico e o jurídico, não necessariamente 

pelo Direito, nem sempre possível818. 

Um direito construído em redes não necessariamente resolve os 

problemas de uma estrutura hierárquica, piramidal, arborescente anterior. Ao 

contrário, viabiliza a potencialização de relações assimétricas de poder, de falta 

de informação e de dificuldades no fluxo de informações, conflitos permanentes 

de competências para tomada de decisões, bloqueio de coordenação, crenças 

oportunistas de que certos nós da rede exerceriam funções de pseudocentros, 

mas agora em uma realidade hipercomplexa, além das relações tradicionais. No 

caso de redes privadas, por exemplo, a busca por eficiência de certas corporações 

leva à instabilidade de cadeias produtivas com milhares de membros e a 

estabilidade das relações que pretensamente o direito privado autônomo, 

construído em redes, serviria para viabilizar. O direito contribui aqui para a 

falha das redes, da mesma forma que contribui para a falha do sistema 

hierárquico. Neste, porque propicia uma centralização; nas redes, porque ignora 

a nova sistemática, omitindo-se da função viabilizadora de coordenar a própria 

forma de construção de um direito contemporâneo, sobretudo no direito 

privado819. "Nas redes, há também maior iteratividade: no plano temporal, os 
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atos legais são tomados em série; no plano substantivo, as obrigações se 

constituem em função dos casos específicos; no plano social, redes observam os 

nós umas das outras." A generalidade e a fluidez são características das redes em 

um plano essencialmente experimental em que os atores desenvolvem seu 

aprendizado com base na observação das ações dos demais nós, em relações de 

governança, em uma relação diferencial, sem começo, fim, centro ou 

unidade820. 

Outros autores propõem um modelo de análise hipercíclico de sistemas 

sociais, no qual cada sistema é marcado pela multiplicidade de relações 

circulares, modelo que pode também contribuir para entender o sistema 

jurídico contemporâneo. O sistema jurídico, como outros sistemas sociais, 

poderia ser analisado sob diferentes formas, cada qual procurando resolver 

limites da forma anterior de análise: radial, linear, piramidal, circular ou 

hipercíclico. O modelo radial buscaria a lógica de análise no desenvolvimento 

do sistema a partir de um ponto central que irradiaria legitimidade para a 

periferia, como na fundação do direito em torno de valores centrais, mas sem 

conexões entre os feixes de legitimação. Em um modelo linear, os elementos 

mantêm conexões entre si, mas não há um centro emanador de regras, nem 

hierarquia, nem fim, nem regra de validação. A lógica do sistema se traduz em 

regras de conexão "se... então". Em um modelo piramidal ou triangular, há uma 

estrutura hierárquica, com relações de causa e efeito que buscam sua 

legitimidade em normas de hierarquia superior. Em um modelo circular, a 
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distinção entre níveis hierárquicos é relativa e há um movimento sem fim entre 

níveis superiores e inferiores; a sociedade é vista como um todo e elementos 

posteriores de qualquer hierarquia podem contribuir para legitimar ou 

reconhecer a validade de elementos produzidos anteriormente821.  

Na lógica hipercíclica, há uma miríade de fatores interconectados. 

Alguns sistemas são caracterizados por questões materiais, outros temporais e 

sociais, que determinam sua importância para cada caso específico. A distinção 

decisiva deixa de ser entre elementos internos e externos ao sistema e passa a ser 

entre compatíveis e incompatíveis com o mesmo. Nesta lógica, haveria melhor 

possibilidade de auto-observação e desenvolvimento de capacidades 

operacionais e reflexivas, e uma sociedade contemporânea e globalizada. Na 

lógica hipercíclica, pode-se incluir mais facilmente a ideia de multiplicidade de 

fontes, atores produtores de normas, formas de legitimação e formas de 

compreensão do sistema jurídico. A teoria jurídica deve estar apta a ser flexível 

com o processo de tomada de decisões, não apenas em relação ao critério de 

"controlar mudanças", mas, sobretudo, em sua adaptabilidade à "alteração dos 

critérios de controle"822. 

A interação entre os diferentes atores por contatos transnacionais pode 

contribuir para suprir as lacunas entre os conjuntos, porque facilita a articulação 

entre os diferentes níveis (nacionais, internacionais, supranacionais), a 

governança das redes de juízes, agentes administrativos, empresas privadas. Nas 

palavras de Delmas-Marty, trata-se de resolver a tragédia dos “3 C”: 

complexidade, coerência e completude, inerente ao dogmatismo internacional, 
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como à governança institucional823. De qualquer modo, seja no plano nacional, 

seja no contexto internacional, o pluralismo de ordens jurídicas gera um cenário 

mais amplo e mais complexo de áreas socioeconômicas reguladas pelo Direto, 

que acabam por diminuir a capacidade do Estado-nação em fazer prevalecer 

interesses públicos sobre interesses específicos de agentes produtivos824.  

1.3 A insuficiência dos juízes como pontes de diálogo 

Os juízes nacionais e internacionais ganham um novo papel, mais 

relevante do que o tradicional em função da própria dinâmica do processo. 

Primeiro, em função da multiplicação de normas e tribunais no direito 

internacional. Os novos tribunais internacionais ou os antigos tribunais agora 

com mais Estados e poder de cogência (seja pelo autorreconhecimento, como na 

CIJ, seja por um processo novo de novas atribuições de competências e 

capacidades soberanas pelos Estados-partes) possibilitam que o juiz seja essencial 

na atribuição de conteúdos ao vago direito internacional. Como vimos acima, 

enquanto parte importante das normas internacionais segue com uma 

linguagem diplomática, ampla e de pouca definição precisa, o juiz internacional 

é chamado a julgar mais casos e o juiz doméstico é incitado a utilizar o direito 

internacional em seu dia a dia. Para tanto, devem interpretar conceitos amplos 

do direito internacional e atribuir significados ao mesmo, dentro de contextos 

marcados por uma lógica híbrida entre o common law e o direito continental. 

Cada vez mais se identifica o exercício de "interpretação criativa", considerada 

"evolucionista" por alguns autores, a partir do uso de interpretações de um 

tribunal por outro825.  
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O juiz doméstico teria maior liberdade de escolhas entre normas. 

Poderia, com o uso da argumentação, preferir o fortalecimento de determinadas 

normas e não outras, fundando-se no direito costumeiro internacional ou em 

tratados genéricos826. Com o tempo, a repetição dos precedentes de outros 

tribunais ou o uso da autoridade do precedente internacional ou mesmo 

estrangeiro em alguns tribunais domésticos, a partir de um diálogo de juízes, 

diminuem a margem nacional de apreciação judicial e fortalecem a ideia de algo 

similar a uma “república mundial”, como considerado por alguns, ou de uma 

constitucionalização do direito internacional, a partir de uma visão de 

constituição aberta, como sugerido por outros827.  

Segundo, os juízes poderiam ser elementos com capacidade de suprir 

lacunas formais de competências e de hierarquias. Havendo sobreposição de 

competências e falta de uma estrutura de coordenação e hierarquia entre os 

tribunais internacionais e as demais formas de solução de conflito nacionais ou 

privadas, o juiz teria condições de trazer justiça ao caso concreto, à luz de 

diferentes fontes normativas. 

Terceiro, um processo de transformação dos juízes e dos judiciários 

nacionais e internacionais. Os juízes internacionais ganham competências, que 

antes inexistiam e eram típicas dos juízes domésticos. Os juízes domésticos 

passam a ter que incorporar de facto normas e decisões estrangeiras, com a 
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ampliação da incidência mais imediata do direito internacional sobre temas 

corriqueiros do direito doméstico. Ambos, em qualquer caso, lidam com 

normas e costumes muitas vezes fluidos e são obrigados a exercer uma 

interpretação criativa, alterando seu papel e ampliando sua importância, 

conforme vimos acima. Os Judiciários se transformam e agora têm que lidar 

com uma espécie de nova instância, seja ela supranacional, como na União 

Europeia, seja ela internacional, que lhes impõem suas decisões, mas que ainda 

não encontram instrumentos jurídicos de internalização ou de responsabilidade 

das autoridades públicas caso não sejam internalizadas. Por fim, há um processo 

de "dejudicialização" dos mecanismos de solução de conflitos, com o 

crescimento do processo de "justicialização", embora pareça paradoxal, por 

meio da multiplicação de mecanismos arbitrais de solução de conflitos. A 

atuação do Judiciário nacional e internacional é complementada por 

instrumentos de conciliação, arbitragens que, por vezes, se misturam a 

procedimentos comuns, a exemplo do Órgão de Solução de Controvérsias, mas 

também pelo procedimento da ação administrativa, como as comissões 

parlamentares, comissões de investigação e de inspeção, "desdobrando a função 

normal das instituições e dos processos"828.  

Os conceitos de “margem nacional de apreciação”, “níveis de risco 

aceitáveis” ou similares em outros tribunais seriam uma solução excelente para 

regular o processo de internacionalização do direito, sobretudo nos direitos 

humanos ou para encontrar um mecanismo de acoplamento estrutural entre os 

diferentes subsistemas normativos. Ao se atribuir a possibilidade de os juízes 

internacionais e nacionais sentirem a sensibilidade política dos efeitos de um 

fechamento semântico de cada categoria jurídica, seria viável controlar a 
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velocidade e a direção da internacionalização e a construção de conteúdos 

precisos para conceitos comuns, fazendo pontes de coerência que trariam justiça 

para o caso concreto. Diversos autores com diferentes percepções atribuem aos 

juízes o papel central no controle da internacionalização do direito. De Delmas-

Marty a Haberle, passando por Neves ou Dupuy, há diferentes visões sobre 

como tal processo tem sido ou pode ser construído sobre diferentes vertentes, 

principalmente em direitos humanos, a partir de conjuntos normativos abertos 

a mudanças, em processos fundados sobre a capacidade dos juízes de ler o 

sistema político, cultural, científico e outros e de fazer avançar o sistema 

jurídico fragmentado para um sistema comum. 

No contexto norte-americano, destaca-se a posição de Slaughter sobre o 

tema. Dentro de uma ótica liberal, mais prescritiva do que descritiva, propõe 

uma comunidade de juízes de países liberal-democráticos, como elemento 

nuclear da construção de um direito global. A autora identifica que os atores 

primários da política são os indivíduos e grupos, que atuam por meio de 

estruturas políticas locais, regionais, internacionais e transnacionais. Neste 

contexto, há micros e macroprocessos de diálogo, de “interação dialógica”, que 

tenderiam a criar na comunidade de juízes nacionais e internacionais visões 

similares sobre problemas comuns que afetam vários países829. A comunidade de 

juízes se viabilizaria pela existência de valores comuns, com o devido processo 

legal e a realização da justiça.  

Neste sentido, notam-se algumas interpretações pós-positivistas, 

neoconstitucionalistas ou garantistas que acreditam ser possível construir o 

direito com base em princípios, acima de normas, trazidos ao caso concreto por 

meio de juízes. Em casos de conflitos entre diferentes lógicas, entre diferentes 

subsistemas, os juízes trariam soluções que, por sua vez, irradiariam sobre todos 
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os demais atores estatais830. Quais são, porém, os princípios jurídicos universais 

da humanidade? Como pressupor que juízes de diferentes países tenham visões 

sequer próximas sobre como concretizar pseudoprincípios jurídicos universais 

em face da grande diversidade cultural do mundo? As teorias acima chegam de 

mãos vazias quando contrapostas a problemas de globalização ou de 

internacionalização do direito, no diálogo entre países, em processos de 

construção de regimes normativos privados com pretensão de autonomia ou no 

acúmulo de lógicas distintas entre os diferentes subsistemas jurídicos, cada qual 

erigido sobre seus próprios princípios fundadores. 

Os juízes exercem um papel fundamental, mas não se pode atribuir aos 

mesmos o papel de responsáveis pela leitura da alteridade ou de pontes de 

ligação entre diferentes ordens normativas. A ideia de uma comunidade global 

de juízes de países liberais, por exemplo, parece subestimar a heterogeneidade 

cultural, não apenas em nível global, mas mesmo entre os diferentes regimes 

liberais831. Como identifica Ost, as decisões são tão dinâmicas (criativas) como 

estáticas (tautológicas); tão formais (dedutivas) quanto substantivas (dialéticas); 

tão lineares (disciplinadas) quanto recursivas (rebeldes). O sistema que emerge 

dos juízes contém tanto elementos de instabilidade (inovação) como de 

estabilidade (conservadorismo). Trata-se de um emaranhado de noções confusas 

como ordre public, bons modos, culpa, urgência, normalidade, com diferentes 

percepções entre elas832.  

Em regra geral, os juízes desconhecem os elementos culturais 

estrangeiros. Pressupor uma capacidade acurada de leitura política dos efeitos de 
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suas decisões nos planos nacionais ou crítica suficiente para ter alteridade de 

conhecer a cultura do outro é ignorar a realidade de diversos tribunais 

internacionais ou, ainda de forma mais aguda, dos juízes nacionais833. Além 

disso, assumir uma posição igual à de outro Estado – ainda que citando um 

outro tribunal – não significa necessariamente que houve influência apenas do 

outro tribunal. Muitas vezes, trata-se do resultado de gerações de direito, que 

evoluem gradualmente em todo o planeta. A concentração da assunção de 

posições comuns por juízes em diferentes países subestima a importância dos 

demais atores na construção de ideias comuns em diferentes regiões834. A figura 

de um juiz Hércules está muito distante da realidade internacional e, mais 

ainda, da nacional. E, sobretudo, porque os processos de construção da 

internacionalização do direito são realizados por múltiplos processos conduzidos 

por diferentes atores, além dos juízes, como explicado ao longo deste livro. 
* 

As relações de hierarquia tornam-se ainda mais complexas sem regras 

claras ou uniformes, sem qualquer relação hierárquica formal ou material. "As 

relações que as diferentes instâncias mantêm com a regra jurídica, sendo ela 

própria extremamente complexa, permitem falar de justiça 'à sombra do 

direito'; por vezes, de uma função 'mais ou menos' do direito" 835. Não há 

unidade pela ação única dos juízes, nem por princípios norteadores do sistema 

jurídico. O que, então, poderia trazer a unidade em um direito global?  
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2 AS DIFICULDADES DA NOÇÃO DE UM DIREITO GLOBAL 

A noção de um direito global fundado em uma comunidade inter-

humana foi retomada com os processos de globalização e mundialização, ao 

final do século XX, pelos diferentes fatores analisados no primeiro capítulo. De 

forma geral, a ideia de direito global hoje independe de preconcepções, ao 

menos na maioria dos autores. É certo que há argumentos que invocam a 

natureza humana, de forma descendente, que partem de um valor moral 

superior e justificam normas específicas, mas os principais argumentos são 

favoráveis a uma visão de uma comunidade pós-constituída, coordenada ou, ao 

menos, negociada. Não se trata de uma unificação do direito com regras únicas, 

mas de sua globalização por meio da criação, implementação e controle de um 

conjunto complexo de relações jurídicas por diversos atores (estatais, subestatais, 

públicos e privados, nacionais e internacionais, e transnacionais), com diferentes 

níveis de cogência e hierarquia, cujos conflitos são resolvidos sem coordenação 

entre dezenas de tribunais e mesmo sem a ausência do Estado836. Trata-se de um 

conjunto ainda indefinido, inacabado, em formação. 

Assim, um direito pós-nacional (e não internacional) é aquele formado 

por regras que não necessariamente podem ser consideradas a partir dos direitos 

nacionais ou dos tratados em vigor. Trata-se de um conjunto de regras 

composto não apenas pelo direito internacional, mas pelo conjunto de normas 

internacionalizadas no plano doméstico, como também pelos diversos processos 

jurídicos entre atores privados, como empresas e sociedade civil, que ocorrem de 

forma independente dos Estados nacionais.  

Apenas poderia ser legítimo se construído à luz de um pluralismo 

jurídico. A teoria pluralista alterou seu foco nos últimos anos, saindo da análise 
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centralizada em sociedades coloniais para uma análise da miríade de formas de 

expressão do direito de diferentes comunidades étnicas, culturais e religiosas do 

mundo837. Há mais de cem anos, os juristas já identificavam a contribuição 

desigual de cada país para a construção de um direito comum, mas de difícil 

identidade. Em 1900, Saleilles fala na existência de um monstro jurídico, uma 

quimera, criticada pelos autores mais apegados a ideias nacionalistas e alegava 

não ser um fenômeno novo, ao menos não muito diferente daquele sofrido no 

fim do período feudal, com a fusão de unidades feudais para a criação de 

Estados nacionais838. Em todo caso, está distante um direito global que consiga 

tornar híbridos sistemas satisfatórios de governança (coordenação entre Estados 

e atores) e Estado de direito (com subordinação a uma ordem qualquer 

supranacional) que talvez pudesse ser chamado de "Estado de direito mundial", 

não identificado a um Estado impositor de seus valores, mas com uma 

dimensão ética referente a valores comuns que humanizariam essa comunidade 

em escala mundial839. 

Incorpora-se ainda a complexidade dos tempos modernos. A falta de 

sincronia nos remete à ideia de policronia dos sistemas normativos, que apenas 

viabilizam o ordenamento jurídico com mecanismos de sincronização para 

trabalhar o tempo normativo não somente em relação à ordem (geometria 

variável), mas ao espaço (diferentes níveis), única solução para que uma 

sincronização pluralista viabilize um direito pós-nacional. Esta convivência 

entre a ideia de uma unidade jurídica global e as diferenciações locais exige, no 

entanto, um sistema amplo e complexo de normas de conexão ou de 
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“acoplamentos estruturais”, ou ainda, de metodologias de governança, 

conforme cada uma das diferentes visões que interpretam o problema840. 

A falta de coordenação entre os diversos conjuntos normativos com 

pretensão de autonomia, a exemplo do direito internacional econômico, 

ambiental, humano e humanitário, como estudado neste livro, leva a uma difícil 

coordenação. De fato, em diferentes casos há sobreposição de regras, imposição 

de lógicas que dificultam a harmonização. O acúmulo de lógicas distintas em 

um caso extremo levaria a duas opções possíveis: a destruição dos valores do 

outro sistema com sua não-legitimação ou a criação de uma nova lógica híbrida, 

com melhor nível de respeito mútuo.  

Há dez anos, acreditávamos na impossibilidade de diálogo entre os 

subsistemas. Os conflitos potenciais da época eram as discriminações em relação 

ao princípio do tratamento nacional e da nação mais favorecida em função de 

processos de produção, de regras previstas em tratados não-ratificados por uma 

das partes, de sanções unilaterais. Na prática, os diferentes subsistemas parecem 

completar-se em diferentes aspectos: o direito internacional econômico 

construiu pontes de coordenação com o direito internacional do meio 

ambiente. Os direitos humanos limitaram o direito humanitário. Há vários 

outros exemplos, alguns discutidos no presente trabalho. Em outras palavras, é 

possível que, de fato, elementos de conexão estejam sendo construídos por 

diálogos de juízes, de agentes administrativos, por processos de confluência 

normativa e constitucionalial. Entretanto, já se pode identificar um direito pós-

nacional democrático, pluralista, legítimo? Estamos longe disso. 

O direito pós-nacional não virá da reformulação dos aparelhos estatais, 

com o império de algumas potências, nem da sociedade civil. Como vimos, o 

direito pós-nacional não vem de grupos específicos, mas de uma pluralidade de 
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atores e processos comunicativos, em relação de maior ou menor independência 

dos Estados nacionais. Não se trata, portanto, de um direito (inter)nacional, 

mas de um direito transnacional ou global841. Deverá ser construído com base 

não em atores, mas em discursos, que passa da lei das sociedades coloniais para 

um mundo multiétnico, multicultural e com diversidade religiosa. Não se trata 

de e não convém identificar um Estado global, em função da falta de uma 

organização central do sistema político842. É uma ordem legal em seu próprio 

contexto, sem necessária comparação ou oposição com os direitos nacionais. 

Suas características vêm da própria qualidade da sociedade global, com falta de 

instituições e suporte político em um nível global, mas bem encaixado nos 

processos socioeconômicos globais. Logicamente, não se trata de um conjunto 

de normas apolíticas, mas de um conjunto normativo com novas formas de 

influência dos diferentes sistemas sociais, inclusive da política e da economia. 

Por consequência, os processos de politização são próprios, a serem construídos 

e não se podem exigir os mesmos padrões ideais dos direitos nacionais843. 

Ao mesmo tempo, não se trata de um direito democrático, plural, que 

apenas poderia ser construído a partir de estudos aprofundados dos diferentes 

sistemas jurídicos contemporâneos, levando-se em consideração a diversidade 

cultural da humanidade, em um processo que inexiste em qualquer ramo do 

sistema jurídico. Há, pelo contrário, uma forte hegemonia dos Estados 

ocidentais, que varia conforme o subsistema jurídico em questão, mas com a 

marcante presença dos Estados Unidos em todos os processos em curso. Além 
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disso, embora exista pretensão de autonomia e hegemonia de vários subsistemas 

jurídicos sobre os demais, com aprofundamento de lógicas setoriais bastante 

racionais em relação à sociedade como um todo, os subsistemas jurídicos 

demonstram-se cegos, descoordenados, caóticos, egoístas e, portanto, 

insuficientes844. 

A presença marcante de um Estado na composição do direito também 

não é uma discussão nova. A oposição à forma de imperialismo de alguns 

Estados na imposição de seu próprio direito aos demais marca um dos 

importantes debates de Kelsen com a teoria hegeliana. Na filosofia de Estado de 

Hegel, o direito internacional é um direito estatal externo e seria de sua natureza 

complementar as necessidades do território nacional nos territórios dos demais 

Estados, estendendo seu poder845. A visão hegeliana é desenvolvida e extremada 

por Lasson, para o qual o direito internacional é a simples expressão das relações 

de força entre os Estados, interpretação que se torna recorrente em diferentes 

momentos846. Por outro lado, Kelsen critica a visão de Hegel, "de ver o mundo 

a partir do próprio umbigo", dentro de uma posição filosófica mais do que 

política, embora com consequências negativas para uma lógica pacifista, como 

indicaria o próprio autor. O território do Estado estaria delimitado pelo direito 

internacional, sendo uma divisão mais ou menos arbitrária e mesmo 

intermediária em direção a uma unidade global, uma civitas maxima847. Hegel 
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traz uma metafísica universalista imperialista, na medida em que o internacional 

é visto como uma extensão do poder do Estado. A visão de uma nação eleita ou 

um Estado eleito levaria a um imperialismo sem limites848, que já se mostrou, 

sobretudo no cenário contemporâneo, insustentável, mesmo para governos com 

assimetrias de poder econômico, militar e tecnológico tão destacada, como os 

Estados Unidos. A ideia de civitas maxima, que era considerada como um tipo 

ideal, ilusório entre os primeiros autores modernos, no século XVIII, com 

Wolff e Vattel849, ainda não consegue, quatro séculos depois, ser considerada 

possível, mesmo com a mundialização.  
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Este novo direito mundial ou global tem como fonte a autorreprodução 

contínua produzida por redes de atores e de normas, públicas e privadas, 

altamente especializadas, dentro de distintas lógicas culturais, científicas ou 

técnicas. Diferencia-se do direito nacional clássico pela desobediência às 

fronteiras internas e pela inexistência de fundamentos territoriais, muitas vezes 

por redes de atores invisíveis, como mercados, comunidades profissionais ou 

redes sociais. Os conflitos deixam de ser entre Estados e passam a ser 

intersistêmicos, em função da falta de coerência entre os conjuntos normativos. 

Os processos legislativos perdem o nível de importância, em função da ascensão 

de outras fontes de normas e de sua especialização. Ampliam-se relações de 

interdependência com aparelhos estatais mais poderosos, em detrimento do 

monopólio da produção normativa por certos Estados mais centralizadores com 

maior influência mundial. E quebra-se a ideia de unidade do direito em face da 

multiplicidade de fontes, ainda que acompanhado por processos de ordenação 

da multiplicidade, como os sistemas regionais de integração, em temas amplos, 

com o único exemplo da União Europeia850. 

Não se pode identificar, neste sentido, um direito dos direitos ou a 

construção de um núcleo universal de regras jurídicas. Qualquer particularismo 

ou universalismo pode ser construído apenas à luz do global, levando-se em 

consideração a multiplicidade, pluralidade e complexidade do sistema jurídico e 

da realidade contemporânea851. Os mecanismos de acoplamento estrutural entre 

a política e o direito, exercidos pelas Constituições no plano nacional, não 

encontram equivalentes no plano global852. O desafio seria, então, manter as 
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diferenças mundiais, sem impor uma fusão de regras jurídicas nacionais ou, 

muito menos, impor normas jurídicas inspiradas em potências hegemônicas e, 

mesmo assim, construir algum tipo de ordem ou, ao menos, um espaço jurídico 

ordenado. O ponto central seria a margem de manobra aceitável pelos Estados, 

de forma a se considerar a existência de um direito global853.  

A existência do direito global visaria, assim, garantir a operacionalidade 

do sistema, com a preservação de valores comumente aceitos, mas também a 

pluralidade das especificidades locais, passando de uma lógica de policronia (um 

espaço, várias velocidades) ou de assincronia (vários espaços e velocidades) de 

evolução dos subsistemas jurídicos para um cenário de sincronia pluralista, 

diminuindo os antagonismos e trazendo maior estabilidade ao sistema como um 

todo. A unidade da ordem jurídica global viria do reconhecimento de uma nova 

lógica em redes, com múltiplas instâncias de produção, implementação e 

execução de normas, heterárquica, cheia de lacunas, cujas divergências seriam 

sanadas pela aproximação entre as fontes, pelo diálogo entre juízes, pelos 

intercruzamentos normativos, pela expansão do núcleo jurídico854 comum, 

garantindo-se uma margem nacional de apreciação para comportar as 

peculiaridades e divergências. “O que domina a paísagem atual é o impreciso, o 

incerto, o instável ou, de forma mais provocadora, o flou, o doce, o soft”855. A 

margem nacional de apreciação seria aquela não apenas permitida pelo direito 

internacional, mas também construída pelos próprios juízes nacionais, dentro 

de um processo de autolimitação. O pluralismo de valores daria o tom de um 

“código cultural”, “metajurídico” que determinaria de certo modo diferentes 
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conteúdos de uma mesma norma. O direito seria não apenas aquele construído 

pelos Estados por meio dos mecanismos tradicionais, mas por seus atores 

públicos e privados internos, com graus variáveis de cogência. Seria construído 

pelos Estados (internacionais), mas também por atores privados e pelos direitos 

nacionais (transnacionais) e, conforme sua força, poderia tornar-se oponível aos 

próprios Estados (tornando-se supranacional)856. As interpretações do fenômeno 

variam entre um “pluralismo razoável”, conforme sugerido por Rawls, em que o 

consenso se realiza por recortes, até a ideia de um “pluralismo ordenado”, com 

níveis hierárquicos confusos, conforme sugerido por Delmas-Marty857. 

Não há uma federação, como imaginava Kant, na paz perpétua, mas 

conjuntos de relacionamentos entre comunidades com fronteiras invisíveis entre 

mercados, empresas, comunidades profissionais e mesmo entre os Estados, em 

diferentes instâncias, cujas fontes de produção normativa não são 

necessariamente os parlamentos nacionais, mas processos altamente 

especializados de produção técnica. Tais processos paralelos se diferenciam da 

construção do direito estatal, porque, enquanto este se cria por processos 

hierarquizados e institucionalizados, aquele está diretamente relacionado a 

processos sociais descentralizados e fluidos, o que leva a uma vulnerabilidade em 

relação ao necessário cumprimento de conceitos como justiça, participação 

democrática ou garantias de um estado de Direito858.  
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3 AS DIFICULDADES DA IDEIA DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO  

Surge uma nova questão: pode-se considerar o direito pós-nacional, 

mais complexo, com múltiplas fontes, sujeitos, métodos de implementação, um 

lócus de produção constitucional? Poderiam ser classificados os subsistemas 

mais efetivos como núcleos de normas jurídicas obrigatórias, acima dos direitos 

nacionais, similares a normas constitucionais globais? Ou, de forma ousada, o 

direito internacionalizado ou um direito pós-nacional comporiam uma 

constituição global?  

O conceito estrito de constituição varia conforme os autores. Um 

conceito mais comum seria um “acoplamento estrutural entre o sistema jurídico 

e o sistema político”. No entanto, é difícil utilizar este conceito no novo 

contexto de internacionalização do direito. Não há uma norma ou conjunto de 

normas ou procedimentos que sirvam de acoplamento estrutural entre o sistema 

jurídico e político, no plano mundial, ao menos de forma coerente. O próprio 

sistema jurídico se confunde com o político, numa realidade hipercomplexa. Há 

diferentes formas de ver o mesmo fenômeno, entre as quais se destacam visões 

mais positivistas, outras sistêmicas e, por fim, obras de alguns autores com 

lógicas próprias sobre constituição e suas transformações com a globalização. 

No positivismo clássico do início do século XX, a maioria dos autores 

discorda da existência de uma constituição global. A partir de meados do século, 

com a criação da Carta da ONU, é possível identificar posições favoráveis à 

ideia da refundação da sociedade global, a partir da união de sujeitos primários 

de direito internacional – Estados – em favor de uma nova ordem jurídica 

global. A Carta da ONU seria o equivalente a uma Constituição planetária, 

com elementos mínimos de convivência entre os Estados e com parâmetros 

centrais que seriam regulados e tornados complexos por meio de outras fontes 

do direito internacional, a exemplo de tratados, de atos unilaterais das 
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Organizações Internacionais, dos costumes e princípios gerais de direito 

internacional.  

A globalização trouxe uma nova complexidade para o processo de 

internacionalização do direito. Os autores modernos desta linha, como Dupuy, 

identificam o reforço do pacto constitucional criado quando da Carta da ONU 

e a maior efetividade da lógica constituinte dos anos quarenta. O novo 

ordenamento jurídico internacional seria centrado na Carta. A unidade jurídica 

internacional adviria do fortalecimento das relações internacionais, centradas 

em torno da família onusiana859. A Carta da ONU seria um texto normativo 

fundamental, porque, sob a ótica legal, introduz a norma fundamental de um 

sistema jurídico e, sob a ótica política, aporta um compromisso moral em torno 

de valores fundamentais, alterando a lógica vigente até a Segunda Guerra 

Mundial860. A nosso ver, a Carta da ONU é mais uma constituição 

organizacional861 do que uma constituição mundial. A lógica neopositivista, 

centrada na Carta da ONU, peca pela exclusão de diversos processos autônomos 

de construção do direito internacional, por atores estatais fora do sistema 

onusiano (inclusive com lógicas antagônicas), por atores subestatais ou mesmo 

por atores privados.  

Outros, mais críticos, consideram que a criação de um conjunto de 

normas obrigatórias imponíveis a toda a comunidade internacional não pode ser 

compreendida como uma “constituição do direito internacional público” que, 

longe de dar origem a uma constituição federal de uma república mundial, livre, 

democrática e participativa, a cargo da ONU ou da miríade de organizações 

internacionais, revela o resultado de assimetrias de poder dentro do próprio 
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sistema político862. O problema está na falta de mecanismos de legitimação 

democrática que fundamentem qualquer sistema constitucional internacional, 

espelhando-se nos sistemas nacionais. O principal inimigo dessas ideias seria a 

globalização, que impõe antinomias e não oferece sistemas de validação 

democrática que justifiquem os ordenamentos nacionais863, nem mesmo tem 

força suficiente para valores considerados absolutos em todos os subsistemas 

jurídicos nem para princípios, como o da dignidade da pessoa humana, que 

parecem enfraquecer quando discutidos no direito humanitário ou quando 

concretizados em diferentes tribunais de culturas distintas. 

A multiplicação de Estados e, principalmente após os anos noventa, a 

multiplicação de Estados democráticos levam a um mundo onde a democracia é 

mais presente, sobretudo em nível nacional e em formatos muito diversos. Os 

mecanismos de construção de um direito pós-nacional não podem ser 

considerados mais democráticos, simplesmente porque a maioria dos países e a 

maioria da população mundial estão excluídas da participação da construção 

desse direito. Numa etapa anterior, não havia densidade na produção do direito 

internacional. Na etapa atual, não há real participação coletiva, mas um direito, 

sobretudo de origem europeia e norte-americana. 

Nesse processo de globalização e internacionalização do direito, o 

desafio não é identificar as esferas sociais de uma sociedade que podem ser 

constitucionalizadas; é como as experiências nacionais no âmbito dos Estados, 
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que legitimaram a construção de uma ideia de estado de Direito, podem ser 

transformadas de acordo com a realidade globalizada em que vivemos864. 

Alguns autores propõem, então, partir da ideia de diferentes concepções 

de constituição, como Kelsen, Schmitt e Luhmann para identificar processos de 

construção constitucional no plano transnacional865. Num plano normativo, 

teríamos a ideia de Constituição como “a regra fundamental que determina a 

forma como a autoridade pública deve ser exercida”866 ou, de forma mais geral, 

“a soma de normas básicas que regulam a vida política e social de uma 

comunidade”867. Nesse sentido, com a juridicidade da política global, identifica-

se uma síntese entre a ideia e os extremos de Kelsen e Schmitt. Partindo da 

realidade de que seria mais difícil identificar uma constituição global, em função 

da assimetria de poder entre as grandes potências mundiais, da inexistência de 

repartição clara de poderes legislativo, executivo e judiciário no plano mundial, 

da “dificuldade de determinar a competência orgânica, do domínio material e 

da capacidade de uma proteção generalizada de direitos humanos em termos de 

regras e procedimentos preestabelecidos”, da falta de legitimidade do Conselho 

de Segurança e a inexistência de um “povo constitucional ou equivalente 

funcional” que possibilite o “apoio generalizado no contexto de uma sociedade 

hipercomplexa”868, consideram que não há homogeneidade cultural, mitos 
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políticos, fundadores comuns, esfera pública, partidos políticos ou formas 

similares de representação869. 

Um constitucionalismo além do Estado-nação teria por objetivo tratar 

juridicamente problemas que ocorrem fora das fronteiras estatais e que 

envolvem processos políticos transnacionais, ao mesmo tempo em que podem 

ocorrer fora dos setores políticos institucionalizados, a exemplo dos regimes 

privados870.  

Há vários obstáculos. A ideia de “povo constituinte” ou “povo 

intertemporal” é colocada por alguns autores como elemento de proteção de 

ideias centrais fundadoras do ordenamento jurídico, presentes em normas 

constitucionais, para proteger contra vontades temporárias de um “povo 

empírico” ou um “povo eleitoral do momento”. As cortes constitucionais teriam 

o objetivo de defender ideias dos primeiros contra aquelas dos últimos. No 

entanto, parece surgir um “sistema constitucional” resultante não de soberanias 

monolíticas, mas da pluralidade de atores com múltiplas autoridades. Em 

função do processo de supranacionalidade na União Europeia, da 

internacionalização e expansão de fronteiras em outras regiões, reforça-se a ideia 

da constituição material, plural, não-hierárquica para alguns, inclusive de 

conteúdo variável, que não defina, mas indique direções para o sistema jurídico. 

De qualquer modo, alguns autores veem, ao menos na União Europeia, a 

criação de um novo pacto social fundador, agora estabelecido em nível 

supranacional, onde se procuram instrumentos de representatividade para a vida 

em conjunto em uma nova comunidade política871.  
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Concordamos que a ideia de constituição não pode ser diretamente 

transplantada para o sistema jurídico global sem fortes adaptações. No entanto, 

algumas críticas podem ser relativizadas e outras, adicionadas. Os mesmos 

obstáculos poderiam ser colocados para qualquer Estado, na discussão da 

existência de sua própria constituição. Há uma distribuição desigual de forças 

entre os atores políticos internos, da mesma forma que entre os atores 

internacionais, muito embora a igualdade formal prevaleça nos dois cenários. A 

tripartição de poderes de Montesquieu inexiste na prática dos Estados nacionais, 

ao menos em seu estado puro, quando se nota uma disputa constante entre os 

diferentes poderes pelo exercício das competências soberanas, com diferentes 

níveis de conflito. A falta de legitimidade das instituições e de um povo 

constitucional talvez seja mais relevante, em função da complexidade 

internacional. Entre os principais pontos, somaríamos um cenário multicultural 

muito mais diverso e complexo, a ausência da mesma densidade unionista, a 

fragmentação das instituições e a existência apenas pontual de comunidades 

involuntárias, organizadas em redes relativamente autônomas. 

A ideia de constituição, resultado da expressão monopolística de uma 

soberania, seria renovada com base em três novos processos erosivos: 

pragmático, a partir da pluralidade de atores no contexto executivo; 

democrático, no tocante à multiplicação de fontes no contexto legislativo; 

jurídico, no que concerne à pluralidade de jurisdições constitucionais, mesmo 

fora do Estado872. A pluralidade dos processos indicados acima serviria para 

desnaturar a ideia tradicional de constituição e mostrar a porosidade de sua 

solidez no plano nacional, variável conforme o grau de internacionalização do 

direito.  
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No plano executivo, há a multiplicação de atores, a ampliação do 

federalismo global e das ações de atores internacionais, públicos e privados, 

supranacionais ou internacionais. No plano legislativo, a proeminência da lei 

vem não apenas de seu órgão de origem, mas também de várias propriedades 

materiais, como racionalidade, imperatividade, estabilidade, universalidade, 

clareza e parcimônia associadas a valores como liberdade, igualdade, segurança, 

propriedade e outros cada vez mais relacionados ou proporcionados por normas 

internacionais. No plano judiciário, como alerta Delmas-Marty, há uma 

inversão de hierarquia a partir do momento em que os tribunais internacionais 

passam a delimitar o grau de liberdade dos tribunais nacionais, com a ideia de 

margem nacional de apreciação, não colocando uma nova relação de hierarquia, 

mas uma nova lógica de coordenação873. 

Na mesma linha, Neves propõe um interessante conceito de 

transconstitucionalismo, para explicar o fenômeno, com constituições 

transversais. O conceito é útil para explicar formas de relação entre ordens 

jurídicas diversas, relacionadas com a ideia de Teubner de múltiplas aldeias 

globais, ou de Koskenniemi, com discursos independentes, aplicados de forma 

descentralizada, informal e não necessariamente estatal874. Os juízes nacionais e 

internacionais seriam pontes de transição entre os diversos atores estatais e não-

estatais, num cenário complexo de multiplicidade de fontes de direito aplicáveis, 

por vezes antagônicas. O autor considera que o constitucionalismo nasceu para 

responder a duas questões: 1) Como determinar coercitivamente os direitos e 
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garantias fundamentais dos indivíduos? 2) Como limitar e controlar o poder 

estatal expansivo e, ao mesmo tempo, garantir sua eficiência organizacional? 

Ocorre que no cenário atual estas questões passaram a receber influências 

legítimas de outras ordens jurídicas, além da ordem nacional, e a propor a ideia 

de transconstitucionalismo para explicar as soluções fundadas em relações de 

entrelaçamento de ordens jurídicas875. Nas palavras do autor brasileiro: 
A relação transconstitucional entre ordens jurídicas não resulta 
apenas das prestações recíprocas (relações de input e output), 
interpenetrações e interferências entre sistemas em geral, mas, 
sobretudo, de que as diversas ordens jurídicas pertencem ao 
mesmo sistema funcional da sociedade mundial, sistema que 
pretende reproduzir-se primariamente, com base em um mesmo 
código binário, a diferença entre lícito e ilícito876.  

 

O autor modifica o conceito de constituição para encaixá-lo nos 

diferentes conjuntos normativos, estatais e não-estatais que guiam as relações 

entre os atores no plano nacional e internacional. O transconstitucionalismo 

seria esse contato e explicaria a existência de uma ordem normativa nova. As 

divergências seriam atenuadas pelos juízes, no âmbito de sua margem nacional 

de apreciação, adaptando o novo conjunto normativo às situações concretas e 

especificidades de cada território.  

As possibilidades de um diálogo transconstitucional dependeriam do 

grau de sofisticação dos acoplamentos estruturais entre direito e política, 

nacional e internacional. Elementos como democracia, participação nas 

discussões globais, na globalização econômica, entre outros, seriam essenciais 

para a intensidade do diálogo e absorção e ou contribuição para a formação da 

construção de valores materialmente constitucionais no plano mundial. Estados 

com "bloqueios destrutivos recíprocos" entre o direito e a política, como os em 
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colapso, com intensas brigas tribais ou autocráticas, estariam logicamente 

afastados do processo877.  

É certo que não se pode atribuir um conceito único à constituição, que 

seja intangível e objetivo. Uma figura hipotética de um povo constitucional 

deveria ser representada por numerosos poderes, por vezes concorrentes, por 

vezes complementares: parlamentos, cortes constitucionais, opiniões públicas 

referendárias e todo o conjunto de novos atores que têm especial relevância no 

plano internacional, como os atores científicos, econômicos e cívicos. A 

constituição pode ser considerada como um campo semântico, onde se 

desenvolvem práticas e interpretações concorrentes, sem limites fixos. O 

conteúdo constitucional é construto e, como o próprio nome diz, "está sempre 

em vias de constituição"878.  

Neste sentido, a ideia de uma constituição global não poderia ser 

apenas a identificação de determinados processos de reforço de lógicas setoriais, 

muitas vezes antagônicas, com determinados valores constitucionais, mas 

também com outras qualidades constitucionais, como uma função 

organizacional, ausente nesse direito pós-nacional.  

Certos autores identificam valores que o constitucionalismo global 

deveria ter para alcançar determinados fins, a exemplo da liberdade, seguindo 

uma lógica neokantiana. Um “direito pós-nacional constitucionalizado” não 

deveria ser compreendido sob uma lógica puramente positivista, kelseniana, 

pois acabaria por justificar injustiças, como presos em campos de concentração 

ou prisões de exceção, normas que permitiriam a tortura em casos de combate 

ao terrorismo; reforço de direitos de propriedade intelectual sobre determinados 

medicamentos, enquanto milhões de pessoas morrem de malária ou de outras 
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doenças tratáveis todos os anos. O constitucionalismo deveria seria construído 

em torno de valores morais, o que se tornaria possível por meio da forma de 

construção do direito internacional, da multiplicidade de atores e do avanço de 

um conjunto normativo trasnacional. Uma vez que o direito internacional não 

define claramente suas condições de aplicação, “por que não avaliar apenas as 

consequências de decisões tomadas, os custos e benefícios de cada opção e, 

então, decidir? Prender-se a elementos jurídicos formais seria retornar aos 

limites de uma pré-modernidade mística; debaixo do manto do 

constitucionalismo, você é levado à decisão. Atrás da figura de Kelsen, tremula a 

sombra de Schmitt”879. 

Neste contexto, o conceito de ordem jurídica em um direito cada vez 

mais global parece relacionar-se à ideia de rede de atores nacionais e 

internacionais, públicos e privados que colaboram em todas as fases da norma 

jurídica. Há uma crescente perda de controle da produção, implementação e 

controle de normas pelos aparelhos estatais, com o processo de 

internacionalização. Em um cenário embrionário, o Estado participa 

pontualmente da internacionalização do direito por meio de seus agentes 

públicos, das redes de empresas privadas, do diálogo de juízes, da intensificação 

das normas internacionais. Em um nível mais intenso, como na União 

Europeia, redes de ministros decidem questões mais importantes relacionadas à 

política regional. Redes de juízes trocam ideias e cooperam na resolução de 

disputas europeias, redes de parlamentares nacionais monitoram atividades 

                                                 
(')!)"#)*TTY*XY%!X'%!>43-0*0,0*43%$*-)#%-#%#)*3+-"0'''%!0I'!;74'%!I'!GS!(!K]'!T0!M(?M0!?(34780%!

C(2! T*d*E#)Y%! F'%! >4)),3*0*"-# 4J# =,+/)"30# %3+# G,)%3# (*/G0-�%! 0I'! ;74'%! I'! RDKS! (!

)"#)*TTY*XY%!X'%!:(4)#%&4$4/'#04#,04&*%%!0I'!;74'%!I'!GGZ!(!??'!$(1A3(2!;0:0;9!A(M!9!<1(?4O0%!

7387;9380!0?!807?!(>42(M0?!89!;03?78(29NO0!89!302M9!;03?4741;7039:!(M!1M!?7?4(M9@!)(:?(3%!

9??0;79380! ;03?47417NO0! 9! 1M! L(3zM(30! f12`87;0%! (! #;5M744%! 9??0;79380! 0! 4(2M0! 9! 1M!

L(3zM(30!?0;79:!3O0!?O0!989I4980?!e!;0MI2((3?O0!80!?7?4(M9! f12`87;0'!�!I2(;7?0! :(C92!(M!

;03?78(29NO0!9MA0?!0?!L(3zM(30?'!.(2!$*B=T*+%!w'%!>43-0*0,0*43%$#J(%/)"30-%!0I'!;74'%!I'!RHZD

RH['!!



554 

europeias de redes de ministros. Instituições supranacionais exercem autoridade 

governamental legítima.880 Redes de atores privados desenvolvem um direito 

que interage com as demais redes, ora complementando-as, ora sobrepondo-se a 

elas.  

Não significa que as redes de atores privados, como as redes de juízes 

ou de agentes estatais, estejam imunes a um processo de politização, mas este 

não necessariamente replica os tradicionais métodos de politização do direito 

interestatal. Dá-se origem a diferentes lógicas globais de repolitização dos 

direitos e da sociedade a partir de dinâmicas próprias, que ora lembram as 

tradicionais relações de influência assimétrica norte-sul, mas que parecem 

caminhar para uma nova lógica de multipolaridade de influências, sobretudo 

em um contexto de emergência de novos atores importantes mundialmente.  

Um dos elementos que sobressai no debate é a possibilidade desse 

constitucionalismo material internacional se sobrepor às ordens jurídicas 

nacionais. Os dois exemplos mais citados são a guerra, quando os Estados 

fossem obrigados, contra sua vontade, a aceitar determinado padrão de 

comportamento proibido internacionalmente que legitima a ingerência e os 

processos de construção do direito pelas periferias do sistema, 

independentemente dos Estados que impõem valores de vocação universal. 

No tocante à guerra, de fato, houve melhor disciplina da ideia de guerra 

justa no direito internacional. Hoje, se reduz aos casos de ingerência da 

Organização das Nações Unidas, quando há ameaça à paz internacional, 

bastante ampliada nos últimos anos. O processo de "constitucionalização dos 

direitos humanos", por exemplo, levou à consideração de graves violações de 

direitos humanos como violações à paz internacional. A subjetividade do 
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adjetivo "grave" levou à flexibilização de casos de intervenção881. Se nos anos 

setenta a morte de dois a quatro milhões de pessoas no Camboja, a partir das 

ações de Pol Pot, não gerou a ingerência da ONU, por não ameaçar a paz 

internacional, no início do século XXI, a morte ou ameaça de morte de algumas 

centenas de pessoas na Líbia justificaram a ação do Conselho de Segurança882.  

No segundo caso, não se trata de submissão do Estado à vontade 

internacional, mas de construção de regimes paralelos, que também 

contribuiriam para a constitucionalização de valores no plano mundial, mas 

independentes dos Estados, como vimos nos capítulos anteriores, em alguns 

casos com pretensão de hegemonia sobre o próprio aparelho estatal883, mas que 

não os vincula necessariamente.  

Com um conceito próprio de constituição, Teubner, por outro lado, 

identifica a existência de uma multiplicidade de sistemas comunicativos com 

certa autonomia, conforme o tema, como desenvolvido ao longo deste livro. O 

autor propõe um conceito importante de fragmentos constitucionais, como em 

direitos humanos, direito comercial internacional, direito ambiental etc . Cada 

um teria desenvolvido uma ideia própria de estado de direito (rule of law), com 

acoplamentos estruturais próprios e regras próprias de operacionalidade. Neste 

caso, o conceito anterior de constituição como acoplamento estrutural entre 

direito e política perderia sua importância porque, no plano global, haveria 

perda de importância da política democrática em âmbito mundial. A conexão 

entre o direito e a política exigiria um segundo nível de validação, além do 

tradicional, que seria variável, como o subsistema jurídico. Para uma norma ser 
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válida, legítima, para que seu nível hierárquico seja estabelecido, para que as 

antinomias sejam resolvidas e mesmo para pertencer ao sistema dos direitos 

humanos, além da análise da origem do licito/ilícito, seria preciso analisá-la em 

função da ideia de humano/desumano, o que vai além da ideia de estatismo. No 

direito do comércio internacional, analisa-se em segundo nível o princípio de 

reciprocidade, com a ideia de nação mais favorecida e tratamento nacional, e 

assim sucessivamente884.  

Em outras palavras, as constituições não emergeriam apenas das 

relações entre direito e política, como proposto por Luhmann, mas cada sistema 

social produziria e dependeria de suas próprias regras secundárias. A partir de 

quando as regras de cada subsistema definissem o comportamento dos atores, a 

maneira como o direito seria controlado, a identificação de regras como 

pertencentes ao subsistema jurídico, as formas de evolução normativa, a 

regulação de competências e a delegação de normas, haveria a criação de novas 

constituições setoriais e, ao final, múltiplas constituições paralelas885. 

 Existiria, assim, um cenário heterárquico (não-hierárquico), com uma 

pluralidade de direitos ou de aldeias globais, com maior ou menor coordenação 

entre si. O direito constitucional, neste caso, poderia ser visto como um lócus 

de articulação entre o direito doméstico e as fontes e práticas jurídicas do direito 

internacional. Um direito constitucional global deveria inicialmente romper 

com a ideia tradicional de unidade do direito, típica da noção fundadora dos 

Estados nacionais e que se assemelha à ideia de justiça pela equidade. O desafio 

seria como um único direito pós-nacional poderia admitir variadas fontes de 

                                                 
(($!$*B=T*+%!w'%!>43-0*0,0*43%$#J(%/)"30-%!0I'!;74'%!I'!RH]'!

((%!$*B=T*+%!w'%!>43-0*0,0*43%$#J(%/)"30-%!0I'!;74'%!I'!RHZ'!



557 

produção normativa, muitas vezes contraditórias, de forma a respeitar a própria 

diversidade cultural global886.  

O conceito de constituição de Teubner, embora diferente, se aproxima 

daqueles que defendem a ideia oposta: ser impossível uma constituição. Olha-se 

o mesmo cenário, veem-se as mesmas relações, são usadas as mesmas categorias, 

mas com significados diferentes. Krish887, por exemplo, defende que a 

estruturação de múltiplas fontes, setores, camadas e atores em um direito pós-

nacional seria melhor definida como um pluralismo e não como um 

constitucionalismo. A ideia de constituição não seria apropriada porque 

evocaria a preconcepção de um certo poder limitador de estruturas 

internacionais, a fundação de uma nova ordem ou a pretensão de organização 

de elementos dessa ordem, o que de fato não existe. Pressuporia a redução da 

autonomia de poderes instituídos, a delimitação de autonomia pública no 

espaço pós-nacional e a criação de um lócus de discussão de aspirações 

domésticas ou de diferentes culturas, longe da realidade.  

De qualquer modo, concordamos com ambos os autores que os avanços 

de múltiplos fragmentos constitucionais ou de pluralismo não revelam um 

planeta mais democrático, mais justo ou necessariamente “melhor”, como, de 

forma inocente, se nota nos discursos construídos a partir da visão isolada de 

sistemas dos direitos humanos. 

Nessa lógica, haveria dois destinos possíveis para a ilha de fragmentos 

constitucionais ou para o pluralismo: sua autonomia ou sua coordenação. Por 

autonomia, compreendemos o fortalecimento de lógicas setoriais próprias, ou 

seja, a “acumulação de lógicas distintas” e a exacerbação de antagonismos. Por 

coordenação, compreende-se a construção de “metarregras” capazes de criar 
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pontes de diálogo entre os fragmentos constitucionais setoriais. A humanização 

do direito humanitário ou das cadeias produtivas privadas, a maior percepção 

ambiental dos juízes da OMC, seriam exemplos dessas pontes. Ainda que 

tendamos a identificar um processo de criação de "metarregras", não 

acreditamos ser possível, pela análise da realidade atual, identificar se o sistema 

jurídico caminha para um lado ou para o outro, sendo qualquer conclusão um 

exercício de futurologia.  

 

4 AS DIFICULDADES DOS CONCEITOS DE UNIVERSALISMO OU 

RELATIVISMO DE VALORES 

Uma das grandes discussões desse direito pós-nacional, com tantas 

práticas e valores em comum, seria a possibilidade de configuração de valores 

universais ou de fortalecimento do relativismo de valores. Em um primeiro 

momento, acredita-se que são categorias antagônicas, a primeira relacionada 

com o direito natural ou com um neojusnaturalismo, e a segunda, com o 

fortalecimento puro das divergências do local. Entre os jusnaturalistas, destaca-

se a visão de que os fundamentos de um novo direito comum não estariam nas 

origens da raça humana ou na existência de valores supraculturais, ligados a 

elementos religiosos comuns a todas as nações ou na busca de valores essenciais 

equivalentes entre os grandes sistemas jurídicos, encontrados a partir do direito 

comparado, mas a posteriori, ou seja, na convergência de preconcepções antes 

diferentes, em torno de respostas comuns. De certa forma, a argumentação no 

direito internacional sempre foi construída entre valores ascendentes e 

descendentes, opondo valores subjetivos e objetivos, conforme os autores 
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identificados, ora com maior foco na universalidade de valores e sua 

oponibilidade, ora em particularismos888.  

 A ideia de universalismo remete a valores comuns, que há séculos vêm 

sendo tratados pela teoria jurídica como uma espécie de direito natural, mas 

muitas vezes encontrada em lógicas objetivas889. Seria o interesse próprio que 

legitima a força obrigatória dos preceitos de justiça. Os jusnaturalistas buscavam 

a existência de um direito ligado à essência do ser humano. Saleilles, em 1900, 

falava na unité foncière de la vie juridique universelle ou, como defendia na 

mesma época Jiamben, na China, “a grande unidade jurídica do mundo”890. 

Para os comparatistas, a busca do universal poderia ser encontrada a partir da 

análise de diferentes legislações de forma a descobrir, na diversidade jurídica do 

mundo, algo de eterno ou, ao menos, universal ou universalizável891. A procura 

de uma justificativa moral a priori é duramente criticada, associada, sobretudo, a 

uma visão moralista das relações internacionais que esconde lógicas de poder e 

serve para legitimar atos de imperialismo das maiores potências892.  

Outros autores clássicos, como Mancini, colocam o direito comum 

como um construto da humanidade, pós-constituído e não pré-constituído, o 

que Delmas-Marty, entre os pós-modernos, chama de uma "comunidade de 
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destino". Em Mancini, não há um direito universal preexistente, mas pode 

haver um direito universal construído, não baseado em um direito natural 

impossível de ser encontrado, mas no fundamento das nacionalidades893. Esse 

universalismo esteve muito relacionado com o imperialismo, a exemplo de 

processos de codificação e sua expansão por diferentes países, como o próprio 

Código de Napoleão ou instituições como o Conselho de Estado, os Obudsmen 

suecos (criados em 1809), a ideia austríaca de procedimento justo (1925) ou o 

bicameralismo inglês894. De qualquer modo, tanto o italiano Mancini, como o 

alemão Savigny se opunham ao processo de construção de um direito único em 

defesa de normas nacionais e acreditavam no reconhecimento do pluralismo de 

legislações nacionais com a visão de uma cultura europeia comum para se 

chegar a uma solução universalista dos conflitos da lei, atingindo a ideia de uma 

gramática jurídica universal895. 

Durante os últimos cem anos, várias teorias foram formuladas sobre o 

problema. Vimos neste trabalho algumas lógicas positivistas ou sistêmicas, mas 

há várias outras ideias. Entre os contemporâneos, é difícil encontrar autores que 

defendem um universalismo de valores, levando à identificação de regras 

comuns. De um lado, encontram-se posições extremas, desconstrutivistas, com 

a impossibilidade de qualquer justiça pela diferença de percepções e culturas, 

ainda mais exacerbada pela globalização. No desconstrutivismo de Derrida, por 

exemplo, induz-se a uma ideia de impossibilidade total de justiça em virtude das 

diferentes percepções individuais do que seja justiça. Essa teoria, em face da 
                                                 

()#!XUT,YTY%!/'!#'%!,929;4(2`?47;9?!80!C(:50!(!80!30C0!872(740!89?!P(34(?!xR\]Gy!(!U!C789!80?!

I0C0?! 39! 51M937898(! xR\[Gy%! 536# !*("*04# 530"(3%8*43%$%! ,0:(NO0! ,:b??7;0?! 80! d72(740!

Y34(239;7039:%!Yf1`@!B37f1`%!I'!\[DRRR!(!R[]DGGZ'!!

()$!,U##*#*%!#'%!XG"#/$41%$*W%0*43#4J#$%2%!0I'!;74'%!I'!S\H'!

()%!d*EXU#DXU+$p%!X%!."-#J4(8"-#*)%/*3%30"-#+,#+(4*0%!C'!Y@!E(!2(:947L'''%!0I'!;74'%!I'!KJ'!X93;737!

47359!1M9!C7?O0!M97?!39;7039:7?49%!9;7M9!M(?M0!80!*?4980'!.(2!(M!(?I(;79:!XUT,YTY%!/'!#'%!

,929;4(2`?47;9?! 80! C(:50! (! 80! 30C0! 872(740! 89?! P(34(?! xR\]Gy%! (! U! C789! 80?! I0C0?! 39!

51M937898(!xR\[Gy%!536#XUT,YTY%!/'!#'%!!*("*04#530"(3%8*43%$%!I'!\[DRRR!(!R[]DGGZ'!



561 

globalização, com choque de culturas tão distintas, apenas conduziria à 

impossibilidade de qualquer solução aceitável como justiça, de qualquer 

coexistência entre culturas, porque qualquer solução que fosse encontrada 

levaria à injustiça e à culpa. A grande diferença cultural do mundo amplia a 

distância entre o plano imanente do direito e o plano transcendente da 

justiça896. O desconstrutivismo, no entanto, chega com mãos vazias para 

defender minorias, sobretudo no cenário hipercomplexo da globalização, 

quando adicionamos visões de múltiplas fontes produtoras de normas, tanto 

públicas quanto privadas, com linguagens comunicativas próprias897. 

Por outro lado, entre os jusnaturalistas a violência é um dado natural, 

enquanto entre os positivistas é um produto histórico. Enquanto o direito 

natural julga o direito existente pela justiça de seus fins, o positivismo o critica 

pela ilegalidade de seus meios. A justiça é um fim, mas apenas pode ser 

encontrada por meios lícitos898. A imposição de valores comuns pressupõe, 

portanto, numa lógica de comunidade de destino, a construção da licitude dos 

meios para atingir a justiça. Sua inconformidade com outros valores em 

emergência (direitos humanos versus mercado, direitos humanos versus 

humanitário etc.) seria justificada pelos fins a serem alcançados, num misto 

entre jusnaturalismo e positivismo, como se nota em vários autores 

contemporâneos. 

No entanto, há defensores de fundamentos que levam o direito a criar 

normas de validade global, seja pela violação de direitos humanos, seja pela luta 

conjunta pela sobrevivência de toda a humanidade (a exemplo das crises globais: 

crises ambientais, políticas ou a disseminação do crime organizado). No caso, 
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universalismo “deveria, sem dúvida, ser escrito no plural. Não no plural de 

majestade, mas num plural de modéstia... O universalismo, sobretudo quando 

evocado no campo jurídico, parece flutuar entre a razão e a fé, entre a 

demonstração e a revelação”. O direito natural seria construído com conteúdos 

variáveis, fundado na razão de um “direito comum da humanidade 

civilizada”899.  

Um conceito de direito pluralista pressupõe a pluralidade de ordens 

normativas institucionalizadas900 com fontes, conteúdos e métodos de solução 

de conflitos distintos. A pluralidade pode significar incongruências, 

antagonismos que variam conforme especificidades locais. O respeito ao outro e 

a busca de soluções comuns apenas são possíveis com a instituição de mínimos 

comuns, que podem avançar progressivamente em direção a procedimentos 

aceitos e não impostos, por meio do adensamento de mecanismos de interação 

comunicativos, setoriais e transversais, fomentados pelos diferentes fatores que 

motivam a maior complexidade e a internacionalização do direito.  

Pressupõem também uma rediscussão de fundamentos de validade do 

direito nacional e internacional. Numa visão clássica, encontram validade e 

fontes diferentes. Enquanto o direito nacional é fundado em conceitos como 

democracia liberal, comunismo ou teocracia, o direito internacional é fundado 

no consentimento entre os Estados. Com a internacionalização do direito, há 

uma pluralidade de fundamentos de validade. Os atores nacionais, ao 

construirem o direito interno, buscam a validade no direito internacional que a 

procura em valores preexistentes ou no direito nacional901. Há uma mistura das 
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fontes de legitimidade, confundindo-se as bases do internacional e do nacional 

(passando pelo regional), conforme o tema e os atores envolvidos.  

Não se trata de um tema ou abordagem novos. Bobbio, há quase meio 

século já identificava a convivência e as necessidades de diferentes tipos de 

sistemas jurídicos, como supraestatais (europeus), infraestatais (ordens jurídicas 

corporativas), transnacionais (empresariais ou eclesiásticos), associando cada 

uma dessas ordens a instituições com especificidades próprias, chamadas pelo 

autor de pluralismo institucional. Há mais de meio século, Virally perguntava se 

alguém poderia sonhar em negar um fato tão óbvio como a multiplicidade de 

ordens jurídicas902.  

Delmas-Marty afirma que as categorias universalismo e relativismo não 

podem ser analisadas apenas teoricamente como se as insuficiências de uma 

fossem suficientes para garantir a validade da outra. O relativismo não é uma 

teoria jurídica unificada, mas uma palavra ambígua, que mistura certa descrição 

empírica, diversidade de sistemas e prescrição moral, pluralismo de valores, 

particularismo e neutralidade, admitidos e mesmo prescritos em nome da 

tolerância. Do ponto de vista estrito, o pluralismo justapõe, mas não harmoniza 

os diferentes sistemas, postulando o contrário de autonomia política e igualdade 

jurídica. Nesse sentido, o pior inimigo do relativismo é a força das coisas. A 

criação de conceitos jurídicos como "direitos do homem" ou "crime contra a 

humanidade", muitas vezes com resultados antagônicos sobre os direitos 

individuais e coletivos, é fragmento de um universalismo e suas falhas de 

precisão e aplicação são tais, que não excluem a volta ao relativismo. Pode, 
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inclusive, favorecer um humanismo imperialista, um relativismo dominante, 

com certas aplicações civis ou penais do princípio de competência universal903.  

Nesse acúmulo de lógicas distintas, o mesmo direito internacional que 

impõe a nulidade da lei de anistia aos ditadores que praticaram torturas na 

América Latina, nos anos oitenta, permite tortura de terroristas na aurora do 

século XXI, a partir de artifícios jurídicos como sua consideração, seja como 

não-combatente, seja com status jurídico distinto. A "comunidade 

internacional" está longe de ser uma comunidade sem barbáries ou "uma 

comunidade inter-humana expandida em escala mundial que não suprima 

outras comunidades infranacionais, nacionais ou internacional em nível 

regional"904. 

Dentro dessa lógica de um direito pós-nacional, com valores em 

construção no plano mundial, corre-se o risco de ignorar problemas individuais. 

De certa forma, a questão serve de fundamento para a necessidade de uma 

pluralidade de tratamentos locais de problemas individuais, fortemente 

relacionados a questões culturais e regionais. No entanto, nota-se também um 

processo de coletivização ou institucionalização de discursos em torno de 

problemas individuais. Questões relacionadas a direitos humanos, por exemplo, 

ganham rapidamente o status internacional. Quando problemas interpartes são 

levados às cortes de direitos humanos, as respostas, como vimos, voltam-se para 

a formulação de políticas públicas, de cunho institucional, que retiram o 

problema do plano individual, coletivizando-o e atribuindo ao Estado ou à 

sociedade internacional sua solução.  

Assim, o relativismo surge como tolerância. Não se trata de tolerância 

em face da ignorância do desenvolvido pelo outro ou uma eventual negação de 
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valores, mas o conhecimento ou reconhecimento da diferença e de sua 

legitimidade, como parte de uma lógica pluralista. A universalização não se 

daria pela uniformização de valores, mas pelo reconhecimento da tolerância. 

Não significa decidir entre monismo, dualismo, pluralismo ou, em muitos 

casos, unilateralismo de direitos, como se houvesse uma lógica binária de 

lícito/ilícito, mas reconhecer a miríade de interpretações possíveis, 

intermediárias, variáveis conforme um princípio moral de tolerância, resistindo 

a passar do descritivo ao necessariamente prescritivo, no plano global, dentro do 

que alguns autores classificariam como pluralismo relativista. Logicamente, o 

conhecimento da exposição gera uma tensão que em si pode contribuir para a 

uniformização de determinados valores. Nesse contexto, a existência de uma 

gramática comum para o entendimento de conceitos e valores utilizados em 

cada Estado torna-se indispensável para compreender o outro; não para 

suprimir, mas para "racionalizar a razão do Estado"905.  

Para tanto, é preciso aumentar a importância de discussões substantivas 

(questões materiais), mais do que de questões procedimentais, superando 

inclusive a lógica público-privado, na esfera de novos instrumentos de 

construção do direito. Deveríamos ir mais para a matéria, aumentando a 

complexidade, com procedimentos inteligentes para ampliá-la, abrindo conflitos 

sociais, com mecanismos para manter a complexidade e possibilitar uma decisão 

com base na construção de instrumentos de justiça906.  

Nesse sentido, a ascensão de redes no sistema jurídico em um direito 

pluralista impõe novos papéis ao Estado. A ascensão de redes de direito privadas 

e a valorização do direito de comunidades locais contribuem para aumentar a 
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complexidade do processo, como analisado. Alguns autores sugerem que a 

função do Estado contemporâneo ou de estruturas supranacionais ou 

internacionais de pretensão global seria garantir os procedimentos determinados 

pelas próprias redes, evitando abusos de atores mais poderosos, ou seja, garantir 

uma legitimidade procedimental907. Ao extremar essa visão da realidade, haveria 

um conjunto coordenado de sistemas jurídicos com lógicas próprias, o que 

contribuiria para uma desterritorialização não muito distinta da visão de jus 

publicum europaeum, de Schmitt, onde o mundo seria dividido em ordens 

poderosas de fato, organizadas hieraquicamente para garantir a maximização de 

seus efeitos908. 

 

Não concordamos que seja uma solução suficiente ou mesmo possível. 

O problema, neste caso, é a atribuição de maior importância a questões 

procedimentais do que a problemas materiais propriamente ditos. O desafio 

seria abrir o debate sobre a institucionalização de questões materiais, tratando de 

conflitos sociais, no plano institucional ou mesmo mundial, com mecanismos 

para manter a complexidade dos discursos e possibilitar a decisão em casos 

individuais909.  

De qualquer modo, um universalismo de valores não é sinônimo de um 

direito mundial uniforme, construído a partir de uma visão constitucional de 

valores desterritorializados, fortalecidos por meio de um programa de 

regeneração política e moral, em nível global910. A unificação jurídica global 
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significaria uma supressão do pluralismo, necessário para um direito 

democrático, com margem na diversidade cultural911. Mesmo tratados de cunho 

supranacional, em ramos mais avançados no processo de integração do direito 

internacional, fundam-se na ideia de redes de normas e competências, ainda 

procurando estratégias de coordenação entre instâncias nacionais e 

internacionais e não de supressão de instâncias de criação, implementação e 

controle do direito912. 

 

5 AS DIFICULDADES DA PRETENSÃO DE UMA REPÚBLICA 

MUNDIAL 

Outra ideia antiga, relida à luz do contexto atual. Vitória, no século 

XVI, falava na civitas maxima; Vico e Kant, no século XVIII, no 

cosmopolitisimo. No entanto, já nessa época surgiam as críticas que parecem 

perfeitamente adaptáveis ao mundo contemporâneo, de que o “isomorfismo 

não é sinônimo de sincronia: a um dado momento da história universal, 

coexistem nações que não se encontram no mesmo estado de evolução”. Nem 

Kant, com sua ideia de cosmopolitismo mundial, acreditava em uma República 

mundial, mas apenas no cosmopolitismo da sociedade civil, em um mundo de 

Estados independentes913. 
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Há ambiguidade em objetivos e propostas de organizações 

internacionais e demais sistemas de governança global. O objetivo da 

internacionalização do direito não tem sido transpor a ideia de Estado nacional 

em favor de uma organização regional, supranacional ou mundial forte o 

suficiente para uma coordenação mundial ou uma organização internacional do 

mundo914. As organizações internacionais existentes, como a ONU, a OMC, 

vacilam entre aspirações globais, em relação à absorção e regulação de temas não 

necessariamente vinculados a seus objetivos iniciais, ora no privilégio das lógicas 

para os quais foram constituídas. 

Ideias até mesmo elementares de uma organização global têm 

dificuldade em se consolidar. O conceito de democracia, por exemplo, encontra 

variações tão amplas que não poderia servir de base para uma república global. 

A forma de organização de instituições internacionais demonstra a fragilidade 

do sistema. Os poderes legislativos globais não são democráticos, seja qual for o 

conceito utilizado. De um lado, há negociadores diplomáticos ou agentes 

administrativos (no caso da esfera pública ou do direito administrativo global) 

que, na maior parte das vezes, têm elos de representatividade muito distantes. 

As organizações internacionais, até mesmo a ONU, podem servir de órgãos 

viabilizadores de uma integração entre as influências do sistema político e 

jurídico, no plano global915. De outro, como vimos, proliferam redes de atores 

privados, que têm pouca relação com a democracia. Embora alguns autores916 

identifiquem nesse processo uma ampliação das relações de controle 

democrático, pela multiplicação de atores com capacidade de agir 

internacionalmente, é difícil construir alguma analogia com mecanismos de 
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exercício direto ou indireto de poder distribuídos com alguma igualdade em 

âmbito global. A legitimidade autoconstituída de organizações como ONGs é 

bastante frágil e pouco reconhecida não apenas por Estados, como por cidadãos 

ou pelas próprias redes de ONGs. Ainda que certos conjuntos de ONGs sejam 

aceitos por organizações internacionais representativas, seria por demais ousado 

acreditar que as ONGs representam uma sociedade global.  

Os poderes executivos também não podem ser representados por 

organizações internacionais, ainda que sua força cresça a olhos vistos, sobretudo 

em conjuntos normativos aos quais nos dedicamos neste trabalho. Os Estados 

ou suas instituições derivadas não conseguem controlar parcela representativa de 

ações internacionais e não determinam os processos de globalização. Embora 

sejam os atores mais importantes desse processo, a falta de coordenação e 

continuidade entre as ilhas do sistema internacional impossibilita o 

reconhecimento do domínio dos Estados sobre a execução de políticas globais. 

Da mesma forma, o Judiciário. O Judiciário de um Estado global seria 

composto pelo conjunto de tribunais internacionais e por juízes nacionais, 

dentro da lógica do dédoublement fonctionnel, abordado anteriormente. O 

conjunto seria algo sem coordenação, sem acesso democrático, focado sobre 

determinados temas mais internacionalizados, em relação assimétrica entre 

diferentes Estados, por vezes controlados exclusivamente por atores privados, no 

contexto de uma miríade de culturas e interpretações sobre conceitos jurídicos.  

Todo este cenário se soma a uma lógica de fragmentação de focos 

institucionais das organizações de caráter global, dentro de um contexto de 

especialização de competências. A Organização das Nações Unidas, única 

realmente com vocação universal, tem concentrado esforços em operações de 

manutenção da paz, mas não conseguiu dar efetividade a grande parte de sua 

miríade de normas em defesa do meio ambiente, cultura, alimentação, entre 

outros. A OMC, a OTAN, os sistemas regionais de integração, de uma forma 



570 

geral, e as demais organizações setoriais não pensam o planeta dentro da lógica 

de um universalismo de valores, com margens nacionais de apreciação. A 

integração mundial continuará caótica enquanto a globalização se traduzir na 

adoção de normas e de instituições sem relação com o universalismo de 

valores917. Mesmo se considerarmos que essas instituições foram bastante 

empoderadas nos últimos anos, não há mecanismos para assegurar que não 

sejam utilizadas para a imposição de valores unilaterais, sobretudo pela falta de 

meios de controle democrático capazes de evitar que sejam dirigidas por pessoas 

ingênuas que acreditam na imposição de valores unilaterais918.  

Os Legislativos participam da internacionalização do direito, dentro de 

um processo de intrecruzamento normativo. No entanto, são poucos os que 

conseguem influenciar de fato na condução da política mundial ou de 

instituições mais importantes, replicando, como nos demais poderes, estruturas 

tradicionais de predomínio de influência em instituições multilaterais. Não há 

mecanismos concretos ou possíveis a médio prazo para criar representatividade 

em uma sociedade global. Uma instituição com representatividade mínima 

exigiria uma dimensão que a tornaria inviável do ponto de vista prático919.  

Certos autores preferem, então, aproximar o conceito de democracia do 

de transparência. O avanço da democracia estaria associado não a instrumentos 

de legitimação, mas no tocante ao controle da atuação, da accountability das 

organizações internacionais, por meio de formas de controle popular, como 

ONGs. A participação popular deixaria de ocorrer em escolha de 

representantes, mas em consultas sobre as decisões a serem tomadas, junto a 

determinados grupos ou em pesquisas de opinião. A solução seria mudar o 
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conceito de democracia, para “reduzir o déficit democrático”920, adaptando-se o 

paradigma da democracia, procedimento de Habermas. Um modelo similar 

seria a União Europeia, que procura diferentes instrumentos para viabilizar o 

controle popular no plano supranacional.  

Habermas identifica a insuficiência de paradigma da democracia liberal 

e da democracia do Welfare State, para propor uma forma de democracia 

procedimental921. Exige, além de instrumentos de compensação de 

desigualdade, representação e distribuição do bem-estar, formas de controle 

social das instituições. O procedimento viria do consenso entre atores sobre suas 

diferenças desde o início, de forma a possibilitar a construção de um direito 

com liberdade, justiça material e compensação de desiguldades iniciais922. No 

entanto, parece-nos que a adaptação do conceito para identificar uma 

democracia no plano internacional está muito distante do conceito de 

Habermas. O paradigma procedimental, no cenário internacional, esvaziado de 

elementos de igualdade, representação e distribuição de bem-estar de 

paradigmas anteriores, perde totalmente seu sentido. 
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Talvez a ideia possa aproximar-se do conceito de legitimidade, mas 

falha em diferentes aspectos, como a ausência de critérios para definição dos 

objetivos a serem atingidos e de instrumentos objetivos que não sejam 

controlados por um pequeno grupo de países. Em resumo: não se pode 

classificar como democrático um sistema em que a grande maioria de países e da 

população do planeta esteja excluída do processo. Outros defendem que a 

participação popular não é suficiente. Seriam necessários mecanismos de 

contestação estruturados para controlar e fiscalizar estruturas tradicionais de 

exercício do poder, uma “contrademocracia”923. De qualquer modo, são 

estruturas adicionais que não substituem práticas de representação popular que 

hoje caracterizam a democracia ocidental; mesmo essas estruturas inexistem no 

sistema jurídico-político pós-nacional. 

Concordamos com Unger924 que o pensamento jurídico precisa de 

criatividade, de forma a ampliar o repertório de opções institucionais de 

organização de diferentes domínios da vida social, a partir do sistema jurídico. 

Os instrumentos atuais são insuficientes para aportar à democracia. A releitura 

da situação atual é muito pouco para encontrá-la. São necessários novos 

instrumentos que consigam lidar com uma nova complexidade.  

Alguns autores925 defendem que a fragmentação ou o aumento da 

complexidade sejam processos criados por grandes potências para manter e 

ampliar suas formas de exercício de poder sem contestação. O direito pós-

nacional seria um direito induzido por grandes potências, de forma a erigir uma 

república mundial na qual são as líderes de fato. A ideia fundamenta-se em três 
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argumentos. Primeiro, um sistema internacional fragmentado, sem relações de 

coordenação, favoreceria o domínio de Estados com maior capacidade de 

participação em diferentes arenas, simultaneamente, tanto no âmbito público, 

quanto privado. Segundo, porque a existência de múltiplos fóruns com 

sobreposição de competências possibilita que Estados mais fortes abandonem ou 

reforcem determinados pontos de vista, sem serem criticados de forma mais 

efetiva. Terceiro, um sistema fragmentado esconde intencionalidades. Embora a 

identificação de consequências para estados marginalizados seja coerente, é 

difícil concordar com o caráter intencional do processo, mesmo porque se trata 

do resultado de inúmeros fatores que não são controlados ou controláveis por 

nenhum Estado. Uma visão da nova configuração de Estado global, constituído 

a partir de relações fragmentadas de governança, intencionalmente criada para 

manter o domínio do poder em esfera global, não teria qualquer sentido se 

considerarmos que o cenário anterior, até meados de 1990, tinha relações de 

poder muito assimétricas, embora menos complexas.  

Além disso, os Estados não seriam suficientes para gerir as forças do 

processo de globalização, a ponto de criarem estruturas similares a uma 

república mundial. De qualquer modo, a república mundial não viria de uma 

natureza transcendental, mas de processos comunicativos e ações em torno de 

núcleos de interesses comuns926. Nesse processo, interessante a teoria de 

Teubner, que identifica dois conjuntos de forças na sociedade internacional: 

uma centrípeta, controlada pelo Estado, pela qual o conjunto de forças militares 

e políticas seria suficiente para organizar o processo de construção de um direito 

pós-nacional; uma segunda centrífuga, na qual os demais atores envolvidos no 

processo, a exemplo de empresas e da sociedade civil, teriam uma papel tão 

relevante a ponto de fugir de qualquer controle central. Tanto sob o aspecto 
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descritivo de uma futura sociedade global, como sob o normativo, a construção 

de elementos democráticos globais apenas tem alguma chance de sucesso 

quando efetivada no plano local927. 

Como sugere Delmas-Marty, a república mundial deveria, sem dúvida, 

começar pela reinstituição de poderes instituídos (executivo, legislativo e 

judiciário), em consonância com um reequilíbrio de vontades e possibilidades 

entre atores públicos, econômicos, científicos e cívicos, buscando novas formas 

de representação que não são similares àquelas existentes hoje e muito menos 

relacionadas às fórmulas ideais, nunca alcançadas sequer no plano nacional. O 

novo equilíbrio, com novos métodos de articulação, em um mundo em 

transição, ainda precisa ser encontrado928.  

Uma possibilidade seria criar estruturas de diálogo permanente entre os 

sistemas regionais de integração mais efetivos, como etapas intermediárias de 

uma república global, como sugerido pelo primeiro ministro belga 

Verhofstadt929. Outra, seria completar as lacunas do sistema de governança 

global, quer gerando estruturas onde não existem, como a propalada 

Organização Mundial do Meio Ambiente, quer criando jurisdições em 

organizações como UNESCO, OMS ou OIT, quer ainda integrando de fato 

instituições financeiras globais, como FMI, Banco Mundial e OMC à estrutura 

da ONU, a partir de uma discussão conjunta de valores comuns, de forma a 

harmonizar formas dialogadas de pensar o conjunto. Além disso, sistematizar as 

redes de governança mundial de juízes, reguladores e legisladores, criando 
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instrumentos de diálogo permanente, não para a construção de um direito 

único, mas de um direito que consiga precisar, reconhecer e respeitar a diferença 

multicultural. Em um termo imediato, caminhar para um novo contrato social, 

multidimensional capaz de dar concretude à ideia kantiana de cosmopolitismo 

cívico, unindo saberes, vontades, poderes930. De qualquer modo, trata-se de 

uma ideia utópica, muito distante da realidade atual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O direito internacional apenas consegue compreender todos os 

fenômenos contemporâneos dentro de uma nova complexidade. De fato, a 

especialização oriunda de processos de globalização e transformação social 

origina novas formas de criar, implementar e controlar normas jurídicas 

internacionais. O direito internacional se especializa, criando mecanismos 

específicos para resolver problemas em cada ramo do direito. Por vezes, tais 

soluções especializadas desafiam conceitos tradicionais da teoria jurídica. Outras 

vezes, geram conflitos entre diferentes ramos do direito internacional. Ao 

mesmo tempo, há diferentes fenômenos de internacionalização do direito, que 

criam regras jurídicas similares, válidas em diferentes territórios e mesmo sem a 

conexão necessária com qualquer território.  

Há vários fatores de origem política, econômica, tecnológica e social 

que motivam maior complexidade do direito internacional. No campo político, 

depois da dissolução do império soviético, tornou-se possível a construção do 

poder em âmbito internacional por meio de regras jurídicas. Há uma nova 

lógica multipolar que permite e apenas se torna viável com variados níveis de 

coordenação entre Estados e mesmo com atores não-estatais. A multipolaridade 

econômica, uma das mais marcantes neste processo, constrói-se por meio do 

liberalismo comercial e da ascensão de estruturas jurídicas para viabilizar maior 

integração e interdependência global. O número de atores que participam é 

expressivo, dificultando a previsibilidade de processos normativos.  

No campo tecnológico, novas formas de comunicação mudaram a 

relação do ser humano com o espaço e com o tempo. É possível vencer 

fronteiras com muito maior facilidade, processo ainda restrito a uma parcela da 
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população mundial, mas que se expande de forma rápida por todo o planeta. Os 

contatos entre Estados ou diretamente entre seres humanos tornam-se muito 

mais fáceis e correntes. No campo jurídico, noções clássicas de soberania e 

controle do Estado sobre seus nacionais ganham novos contornos. As 

modalidades e a intensidade de relações jurídicas entre diferentes atores 

envolvidos se ampliam. 

Consolida-se uma nova sociedade global de riscos. Novos processos 

geram novos desafios a serem vencidos pela sociedade, para que a vida na terra 

possa continuar a existir. Formam-se comunidades involuntárias, sobretudo em 

torno de problemas que se intensificam ou de novos problemas que surgem. 

Crises terroristas, criminais, sanitárias e ambientais passam a ter escala global e 

exigem lógicas jurídicas capazes de viabilizar soluções coordenadas, temporárias 

ou permanentes, entre atores envolvidos. Assim, muitas guerras modernas são 

travadas contra grupos de indivíduos que se encontram ao mesmo tempo em 

vários Estados, sem o necessário vínculo com nenhum deles. A humanidade se 

vê ameaçada por crises sanitárias e ambientais globais, decorrentes da própria 

forma de estruturação da economia globalizada e de novos desenvolvimentos 

tecnológicos, que existem em vários países e têm a capacidade de causar danos a 

todo o planeta, em curto espaço de tempo. Diferentes atores envolvidos são 

obrigados a unir-se para a preservação da vida e melhoria do bem-estar em nível 

global, de forma a criar comunidades para a construção de soluções comuns. 

Todos esses fatores contribuem para a emergência de outros atores, 

além de Estados nacionais. Atores econômicos, cívicos e científicos tornam-se 

mais relevantes. Muitos deles, em função da capacidade de captação de recursos, 

de mobilização social, de especialização ou tecnicidade, influenciam de fato a 

condução de negociações em torno de soluções regionais ou globais. Há 

diferentes níveis de dependências das normas estatais, nacionais e 

internacionais, em relação a atores privados, como cientistas e atores cívicos. De 
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outro lado, há a intensificação da criação e da importância de normas privadas 

transnacionais, com diferentes níveis de relação com os ordenamentos jurídicos 

estatais. 

As fronteiras entre o nacional e o internacional tornam-se mais tênues. 

Há um crescente processo de intercruzamento normativo que ocorre por 

mecanismos voluntários, a partir de iniciativas de Estados, da criação de regras 

nacionais, de processos de integração regional ou simplesmente impostos em 

nome da comunidade internacional ou por Estados mais poderosos. Como 

analisamos neste trabalho, há processos de inspiração, integração e imposição de 

normas que aproximam os direitos nacionais e ampliam o direito internacional. 

No primeiro caso, inspiração. O processo de integração global gera problemas 

similares, que se repetem em diferentes locais do planeta. Assim, torna-se 

possível a multiplicação de soluções comuns, a partir de contatos entre atores 

subestatais, públicos ou privados, seja pela paradiplomacia, seja por outros 

mecanismos. No segundo caso, integração. O direito internacional cria também 

instâncias formais de integração, sobretudo em área comercial, de cunho 

regional ou global, mas também em múltiplos outros temas, como segurança, 

meio ambiente e outros. Esses processos têm níveis distintos de efetividade em 

relação à composição de um direito comum. No terceiro caso, imposição. Há 

um processo contínuo de imposição de modelos, seja pela consolidação e 

expansão de uma jus cogens, seja pela simples imposição de normas por grandes 

potências aos demais países do globo. A imposição nacional vem muitas vezes 

da desconsideração da capacidade de Estados em resolver problemas internos 

graves. 

A internacionalização do direito ocorre também por processos de 

diálogos diretos entre atores subestatais, públicos e privados. Os direitos 

nacionais, e mesmo os ramos do direito internacional, aproximam-se com a 

construção de uma gramática jurídica comum, a partir do uso de expressões 
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similares ou conteúdos similares em diferentes normas. Em temas mais 

importantes, há um claro processo de confluência constitucional, sobretudo 

com as reformas constitucionais ocorridas nos últimos trinta anos, em quase um 

terço dos países do globo. O processo de diálogo atinge ainda os juízes, que 

criam não apenas procedimentos de convergência em suas decisões, mas 

instrumentos de convivência, traçando limites e mecanismos de compreensão 

mútua. Por fim, há um diálogo entre atores executivos, gestores públicos, 

organizações internacionais e mesmo demais atores privados, expandindo o 

processo de internacionalização do direito a diferentes fenômenos não-estatais.  

 

Todos estes processos levam a rediscutir as ideias fundantes do direito 

internacional. A ideia de direito internacional como um direito primitivo, 

costumeiro, pouco efetivo parece tornar-se menos presente. Em diferentes 

ramos, o direito internacional expande-se rapidamente, adensa-se e se torna 

efetivo. No entanto, os processos variam conforme o subsistema, ampliando-se 

a diferenciação funcional. Ao mesmo tempo, cada subsistema do direito 

internacional encontra dificuldades significativas para se consolidar perante a 

comunidade internacional. Neste trabalho, tomamos por exemplos alguns 

ramos de subsistemas como o direito humanitário, o direito penal internacional, 

o direito do comércio internacional, o direito ambiental e os direitos humanos. 

Notamos que cada um se constrói em torno de lógicas próprias, procura 

instrumentos próprios de efetivação de suas normas. Têm dificuldades 

importantes de legitimação e universalização. Muitas vezes, alguns ramos são 

contraditórios entre si, mas pontes de diálogo parecem surgir, a partir de 

processos de interação entre os subsistemas. Ampliam-se, assim, as 

possibilidades de comprovação empírica de um único sistema internacional 

mais complexo. 
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Todos esses fenômenos implicam discussão em torno de diferentes 

conceitos ou processos centrais do direito internacional. Neste trabalho, 

discutimos três: a validade do conceito de fonte de direito internacional à luz de 

múltiplos processos de construção normativa, a existência de regimes 

normativos privados e os mecanismos de coordenação de múltiplas instâncias de 

solução de conflitos internacionais. Em cada um desses casos, notam-se 

argumentos favoráveis e contrários à continuidade ou inovação de conceitos 

tradicionais do direito internacional.  

Quanto às fontes, há autores que defendem a criação de novas fontes 

normativas por meio de processos de aproximação do direito nacional ou de 

diálogos entre atores subestatais ou privados, entre outros. Consideramos 

inapropriado usar a terminologia fonte, em virtude da consolidação de um 

conteúdo determinado para a categoria no imaginário de juristas. No entanto, 

não há como negar a importância desses processos quando do estudo de alguns 

relevantes em cada subsistema jurídico internacional. 

Quanto aos mecanismos privados, notamos que há autores que 

defendem a prevalência dos mesmos sobre instrumentos tradicionais, 

invertendo-se a relação entre sistemas centrais e periféricos. Não há elementos 

empíricos suficientes para demonstrar diferenciais de importância entre 

mecanismos estatais, subestatais ou privados. De qualquer modo, há múltiplos 

de construção do fenômeno jurídico por regras privadas, que ganham 

importância, sem as quais o direito internacional não pode ser compreendido. 

Quanto à multiplicação de tribunais e outros mecanismos de solução de 

conflitos, há de fato centenas de novos instrumentos e a composição de, pelo 

menos, dezesseis tribunais relevantes. O diálogo entre esses tribunais ainda é 

incipiente, constituindo-se mais um monólogo de algumas cortes mais 

reputadas, como a Corte Internacional de Justiça. No entanto, nota-se que se 

constroem formas de convivência em situações difíceis. Não é possível, também 
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à luz de processos atuais, afirmar categoricamente que se caminha em direção à 

fragmentação do direito internacional.  

 

De forma mais ampla, pode-se discutir a ideia de ordem jurídica. Nota-

se que a visão piramidal kelseniana ou a visão de única regra de reconhecimento 

de Hart enfrentam dificuldades para explicar o fenômeno jurídico 

contemporâneo. Atualmente, fala-se em fragmentação ou complexidade. Não se 

pode afirmar que juízes sejam verdadeiras pontes de diálogo entre subsistemas 

jurídicos ou instrumentos centrais de uma nova coordenação internacional. Por 

sua vez, conceitos ou mecanismos de legitimação, fundados na ideia de um 

direito global, são prematuros. Da mesma forma, os termos constitucionalização 

do direito internacional, democracia global, participação ou representatividade 

não têm muito sentido em escala global, salvo quando se altera de forma 

substancial seu significado. A alteração do significado para se usar uma categoria 

consolidada não se justifica, exceto para causar confusões entre os destinatários 

do discurso.  
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