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PESSOAS INTERNACIONAIS

- Não existe consenso sobre a definição.

- A discussão se insere no âmbito das classificações inseridas na ideia de sociedade internacional,
orientada pela tentativa de definir aqueles que participam das relações internacionais nesse cenário.

- Existe grande relevância e papel de destaque para os Estados soberanos e as Organizações
Internacionais.

- Concepções clássicas e contemporâneas divergem no assunto.

- Pode-se compreender que há definições mais restritivas e definições mais extensivas.

- As concepções giram em torno da assunção como pessoa internacional das pessoas jurídicas de
direito privado de caráter interno (nacional ou multinacional), dos novos atores e do indivíduo.
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- Numa concepção ampla, é possível considerar como pessoas internacionais todas aquelas que
participam da elaboração das normas de direito internacional e que por elas são afetadas direta ou
indiretamente. Também seriam pessoas de direito internacional aquelas que estão autorizadas à acessar
à jurisdição internacional (tribunais e cortes internacionais).

- Nessa concepção ampla, praticamente todos os sujeitos de relações jurídicas poderiam ser
considerados pessoas internacionais, diante da sua relação com o direito no âmbito internacional, por
múltiplas formas.

- Teoria das Relações Internacionais: categoria “atores” - várias entidades como Estados, organizações
intergovernamentais, empresas multinacionais e organizações não-governamentais.

- Perspectiva jurídica: categoria “sujeitos” - criadores e destinatários diretos das normas internacionais;
titulares de direitos e obrigações relacionados ao Direito Internacional.
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- Todos os sujeitos de direito internacional são atores no cenário internacional, mas nem todo ator é
também sujeito de direito internacional.

- Há atores que não são destinatários diretos de normas de direito internacional (não assumem
diretamente direitos e deveres).

- Assim, o estudo acerca das pessoas de direito internacional ou pessoas de direito das gentes deve
compreender, ainda, o contexto em que tais conceitos são formados ao longo da história.

- Em outras palavras, um estudo crítico sobre tais aspectos conceituais leva em conta fatores ligados ao
contexto social, histórico, cultural, etc., buscando identificar que a produção de um tal discurso é
decorrente de predominâncias nas relações de poder na sociedade.

- Por exemplo, ao tempo histórico das guerras, os Estados eram considerados por muitos como as
únicas pessoas internacionais. Seu discurso era de detenção total do poder de fala e de mando no
cenário das relações internacionais. Não por acaso, as guerras eclodiram, já que cada Estado soberano
visava defender apenas os próprios interesses no cenário internacional, não admitindo a existência de
outras vozes a mediar as situações de conflito, por exemplo.
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internacionais”, identifica-se uma abertura constante para a determinação de novos atores, pessoas,
sujeitos, o que se intensifica ao longo do tempo.

- As concepções clássicas (Rezek, por exemplo): são pessoas internacionais os Estados, as Organizações
Internacionais e a Santa Sé (todas pessoas jurídicas que podem ser identificadas não só como pessoas ou
atores, mas também como sujeitos de direitos).

- As concepções contemporâneas: atualmente, existem outros atores que elaboram normas no cenário
internacional e que se submetem à direitos e deveres nesse ambiente.

- Pessoas jurídicas de direito privado, sem ligação governamental direta (ONG), podem passar a
determinar uma regra no cenário das sociedades privadas internas e internacionais:

 Ex.: International Organization for Standardization – ISO, que tem o objetivo principal de aprovar
normas internacionais em todos os campos técnicos, como normas técnicas, classificações de países,
normas de procedimentos e processos, e etc. No Brasil, a ISO é representada pela ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas. A ISO e a ABNT são entidades privadas sem fins lucrativos, ou seja, não
possuem participação dos Estados.
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- Pessoas físicas ou naturais, antes ignoradas como atores no cenário internacional, hoje podem ser
sujeitos de direitos e deveres:

 Ex.: denúncia de violação de direitos humanos – no Sistema Interamericano de Proteção aos
Direitos Humanos, por exemplo, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não-governamental
de Estado-parte da Convenção Americana de Direitos Humanos pode denunciar uma pretensa violação
aos direitos assegurados por ela à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que poderá ser
julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em relação às condutas dos Estados-partes da
Organização dos Estados Americanos (OEA).

 Caso Maria da Penha - Em 1998, o CEJIL-Brasil (Centro para a Justiça e o Direito Internacional) e
o CLADEM-Brasil (Comitê Latino-americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher) – que são
ONG’s –, juntamente com a vítima Maria da Penha Maia Fernandes – pessoa física ou natural –,
encaminharam à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA) petição contra o
Estado brasileiro, relativa ao paradigmático caso de violência doméstica por ela sofrido (caso Maria da
Penha n.º 12.051).



/universidades

- Rezek: não concorda que pessoas naturais (indivíduos) ou empresas (públicas ou privadas) tenham
personalidade jurídica de direito internacional.

- Rezek afirma:

“Não tem personalidade jurídica de direito internacional os indivíduos, e tampouco as empresas,
privadas ou públicas. Há uma inspiração generosa e progressista na ideia, hoje insistente, de que essa
espécie de personalidade se encontra também na pessoa humana – de cuja criação, em fim de contas,
resulta toda a ciência do direito, e cujo bem é a finalidade primária do direito. Mas se daí partimos
para formular a esse de que a pessoa humana, além da personalidade jurídica que lhe reconhecem no
direito nacional de seu Estado patrial e dos demais Estados, tem ainda – em certa medida, dizem
alguns – personalidade jurídica de direito internacional, enfrentaremos em noss discurso humanista o
incômodo de dever reconhecer que a empresa, a sociedade mercantil, a coisa juridicamente inventada
com ânimo do lucro à luz das regras do direito privado de um país qualquer também é – e em maior
medida, e há mais tempo – uma personalidade do direito das gentes.”

- Pessoalmente (professora): tendo a divergir desse pensamento clássico, diante da justificativa frágil
para não reconhecer personalidade jurídica de direito internacional ao indivíduo e às pessoas privadas,
de um modo geral.
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- A visão clássica: parece estar limitada à noção de direito como ciência, um direito positivista. Assim, só
consideraria como relevante a atuação de Estados soberanos, Organizações Internacionais (criadas pelos
Estados) e Santa Sé, porque eles seriam os únicos a celebrarem Tratados no cenário internacional (numa
acepção restrita de Tratados enquanto norma escrita).

- A visão clássica, assim como o positivismo clássico, tende a ser superada.

- Atualmente existe o reconhecimento de um direito mais plural, suscetível ao quadro social, político,
econômico, etc., que não representa uma ideia estática, escrita, imposta, ao contrário, submete-se às
mudanças mencionadas e à um valor superior, a proteção da pessoa.

- O cenário internacional certamente é permeado por ideias positivistas, que promovem (ainda) a
hegemonia dos Estados no controle das relações jurídicas nesse ambiente, mas o próprio Estado também
está submetido a esse controle e, nesse sentido, reconhecer novos atores internacionais enquanto
pessoas de direito internacional significa permitir um maior controle dos direitos internacionais, por um
lado, e adotar a abertura, por outro lado, reconhecendo a importância e a influência que, de fato, já é
exercida, por exemplo, pelas empresas e pelos indivíduos em qualquer relação multiconectada.
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- Indivíduos: a discussão do seu papel em DIP é relevante. É ao mesmo tempo sujeito de direitos, objeto
de proteção, submisso ao sistema normativo, a depender do papel que ocupa no cenário político,
social, econômico, um indivíduo pode se tornar peça-chave do próprio DIP (grande líder político, ex-
governantes, etc.)

- Empresas: no mesmo sentido em que as ONG’s passam a atuar diretamente no cenário internacional,
também as empresas passam a ser figuras determinantes nesse ambiente.

- Blocos regionais: além das ONG’s, das empresas e das pessoas naturais, também tem papel de
destaque os blocos regionais (que realizam a integração econômica, política e até cultural, de um grupo
de países – Estados soberanos). Produzem suas normas de caráter internacional regional (aplicáveis no
território de mais de um país, mas no âmbito de abrangência do bloco).
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- Outros autores de doutrina mais contemporânea de DIP tentam conceituar esse tópico e demonstrar de
algum modo o que está sendo afirmado sobre a abertura de DIP para outras pessoas internacionais.

 Vera Garabini: Sujeitos ou pessoas internacionais são os destinatários das normas jurídicas
internacionais, ou seja, todo ente que possui direitos e obrigações perante a ordem jurídica
internacional.

 Jair Teixeira dos Reis: sujeitos ou pessoa de Direito Internacional são os Estados e suas Organizações,
as Organizações não estatais e o homem (indivíduo).
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 Valerio de Oliveira Mazzuoli : "pode se afirmar que o rol dos sujeitos do Direito Internacional Público
encontra-se atualmente ampliado. Os Estados deixaram de ser os únicos protagonistas da cena
internacional e passaram a compartilhar esta condição com as organizações interestatais e também
(ainda que com certas restrições) com os próprios indivíduos. As pessoas físicas, nesse contexto,
passam também a ser um dos sujeitos diretos do Direito Internacional Público, detendo inclusive
capacidade processual para fazer valer seus direitos na órbita internacional, podendo mesmo atuar de
forma direta perante organismos ou tribunais internacionais. Isto não significa, contudo, que os Estados
deixaram de ter personalidade internacional; o que se entende é que, agora, eles somente não são mais
os únicos a deterem esta característica. Daí o entendimento atual (sob o prisma dos sujeitos) de ser o
Direito Internacional Público aquela ordem jurídica capaz de regular as relações interestatais, bem como
as relações que envolvem as organizações internacionais e também os indivíduos, ainda que a atuação
destes últimos seja mais limitada no cenário internacional"

(MAZZUOLI, Valerio. Curso de Direito Internacional Público. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 78).
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- Questões latentes:

 Tribunal de Nuremberg: julgamento e condenação internacionais de indivíduos que cometeram
atrocidades nazistas. Indivíduos como submetidos aos deveres internacionais.

 Cruz vermelha: organização não governamental internacional, com reconhecimento, atuação e
influência internacional (mesmo a jurídica) inequívoca, inclusive com participação governamental, em
alguns casos, que passou a ser alvo de regulamentação em DIP.

 “O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) foi fundado em 1863, trabalha no mundo todo para
levar assistência humanitária às pessoas afetadas por conflitos e pela violência armada promovendo as leis
que protegem as vítimas da guerra. É uma organização independente e neutral e seu mandado deriva
essencialmente das Convenções de Genebra, de 1949. Com sede em Genebra, Suíça, a organização tem
cerca de 12 mil funcionários em 80 países; é financiada, sobretudo, por doações voluntárias dos
governos e das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. (...) O trabalho do CICV
tem como base as Convenções de Genebra de 1949, seus Protocolos Adicionais, seus Estatutos – assim
como os do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho – e as resoluções das
Conferências Internacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.”

(fonte http://www.cruzvermelha.org.br/pb/movimento-internacional/comite-internacional-da-cruz-vermelha/#axzz51cVf2AGH)
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Concluímos que:

TRADICIONAIS

• Estados
• Organizações internacionais
• Santa Sé

NOVOS (FRAGMENTÁRIOS)

• Indivíduo
• Organizações não-governamentais (ONGs)
• Empresas

OUTROS ENTES QUE PODEM ATUAR NA SOCIEDADE INTERNACIONAL

• Beligerantes
• Insurgentes
• Nações em luta pela soberania
• Blocos regionais
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- Principais pessoas internacionais: Estados, Organizações Internacionais e Santa Sé.

a) Estado (principal pessoa internacional)

- Tem personalidade jurídica internacional originária.

- Três elementos: “base territorial, comunidade humana estabelecida sobre essa área e uma forma de
governo não subordinado a qualquer autoridade exterior”.

- O elemento governo pode não estar presente em alguns Estados (circunstância excepcional e
transitória – períodos anárquicos). Nesse cenário, inclusive pode faltar-lhe o elemento território (ou
um controle territorial efetivo por governo legítimo).

- O elemento humano é o único que se faz perene e que produz o resultado esperado pelo princípio da
continuidade dos Estados (veremos com calma no próximo tema).
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- Os Estados negociam no cenário internacional e produzem a maior parte das normas internacionais.

- Os Estados também criam entidades das mais variadas naturezas e com as mais variadas atribuições
internacionais.

- São representados, no cenário internacional, em regra, pelo Chefe do Poder Executivo, mas é
reconhecida a atribuição também aos agentes diplomáticos e aos Ministros de Estado (relações
exteriores), por exemplo.

- Historicamente, os Estados buscavam concentrar poderes jurídicos no âmbito internacional.

- As dimensões de direitos fundamentais foram pouco a pouco mitigando esse poder absoluto, abrindo
espaço para outros atores, para o controle por meio de organizações especiais, estando em processo de
ampliação.
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b) Organizações internacionais

- Têm personalidade jurídica internacional derivada.

- “É produto exclusivo de uma elaboração jurídica resultante da vontade conjugada de certo número de
Estados”. (Rezek)

- Por isso, não observamos os elementos materiais exigidos para a caracterização do Estado, por
exemplo. A existência é mais formal.

- As Organizações Internacionais são criadas por meio de Tratados Constitutivos (que, para elas, tem
força ainda maior que a Constituição em relação aos Estados – já que a existência de um Estado não
depende de forma absoluta de que um documento o reconheça como tal).
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Estados x Organização Internacional

- Personalidade jurídica internacional - Personalidade jurídica internacional
originária derivada

- Existência material - existência formal
- território - tratado constitutivo
- povo - vontade dos Estados
- soberania
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c) Santa Sé

- Equiparável aos Estados.

- Possui território, povo e soberania.

- Existência anterior ao reconhecimento formal (Tratado de Latrão de 1929) no contexto fascista (Itália).

- Os elementos materiais já existiam e já se reconhecia a Santa Sé como entidade suprema na sociedade
internacional.

- O Estado do Vaticano é governado pelo Papa e tem sede em Roma.

- A Constituição Italiana de 1947 incorporou o tratado e condicionou o reconhecimento constitucional ao
juramento do papa de neutralidade eterna em termos políticos.

- Em assuntos internacionais, o papa só poderia atuar como mediador e quando fosse convocado.


