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CLASSIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

1) ASPECTOS GERAIS
O âmbito internacional público: descentralizado

 menos objetividade jurídica (em comparação ao estudo do direito interno);
 Inexistência de autoridade superior (hierarquia);
 Horizontalidade da organização da estrutura;
 Mais consensualizado, menos impositivo;
 Sistema normativo não baseado em representatividade (no sentido eleitoral que encontramos no

direito interno);
 Sistema normativo não hierarquizado;
 Aplicação do princípio da coordenação (no lugar do princípio da subordinação), com relação à ordem

jurídica;
 Não subsunção obrigatória à uma jurisdição internacional (aderida, aquiescida);
 Sistema de sanções mais precário (p. ex.: dificuldade de imposição de sanções aos cinco Estados

detentores do poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas).



/universidades

2) FUNDAMENTOS GERAIS

“Sistema jurídico autônomo, onde se ordem as relações entre Estados soberanos, o direito 
internacional público – ou direito das gentes, no sentido de direito das nações ou dos povos – repousa 

sobre o consentimento”. (Rezek)

• Consentimento

• Autodeterminação

• Organização das comunidades nacionais (ou fragmentos dessas) em Estados independentes.

• Ingresso na comunidade internacional: consentimento e assunção de posição de igualdade
(teórica), diante da ausência de centralidade do poder no ambiente internacional público.
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Consentimento:

Criativo – “como quando se trata de estabelecer uma norma sobre a exata extensão do mar
territorial, ou de especificar o aspecto fiscal dos privilégios diplomáticos”. (Rezek)

Perceptivo – “quando os Estados consentem em torno de normas que fluem inevitavelmente da
pura razão humana, ou que se apoiam, em maior ou menor medida, num imperativo ético,
parecendo imunes à prerrogativa estatal de manipulação”. (Rezek)

3) DIREITO INTERNACIONAL E DIREITO INTERNO: TEORIAS EM CONFRONTO

• Dualismo x Monismo

Dualismo – Carl Triepel e Dionisio Anzilotti: dualistas de destaque que defendem a rigorosa
separação, distinção e independência de sistemas interno e internacional de Direito. “A validade
jurídica de uma norma interna não se condiciona à sua sintonia com a ordem internacional” (Rezek)
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Monismo: dividido em duas correntes

I) Unicidade da ordem jurídica sob o primado do direito internacional (subsunção do direito interno
ao direito internacional) - Kelsen;

II) Primado do direito nacional de cada Estado soberano (adoção de preceitos de direito internacional
seria uma faculdade) – França, Alemanha, autores soviéticos.

Críticas: todas as correntes merecem ser lidas com cuidado, pois promovem um olhar parcial sobre
o tema.
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4) DISTINÇÃO: DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO

• Essencialmente se distingue em razão do objeto de estudo.

• DIP: preocupação com a regulação das relações entre os Estados ou entre Estados e outros atores
internacionais (Organizações internacionais, movimentos de libertação, sistemas regionais de
integração, indivíduos, empresas, organizações não governamentais). O Estado protagoniza.

• DIPr: voltado para as relações privadas (entre particulares) – ex.: contratos.
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5) DEFINIÇÃO

O Direito Internacional Público ou Direito das gentes pode ser considerado um conjunto de

princípios e regras destinadas a reger os direitos e deveres internacionais tanto dos Estados ou
outros organismos análogos, quanto dos indivíduos.

OBS.: é comum encontrar a menção genérica ao direito internacional público como apenas “direito
internacional”.
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6) CARACTERÍSTICAS GERAIS

Antes: costumeiro

Hoje: tendência de positivação

• Consensual
• Não hierárquico
• Humanizado
• Aderido
• Histórico
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Marcelo Varella:

- “O direito internacional público tem características similares às dos demais ramos do direito, sendo
um conjunto normativo, com obrigatoriedade e poderes de sanção. Alguns autores criticam o direito
internacional por considerá-lo como um conjunto de regras não obrigatórias e sem qualquer
efetividade. Seria um direito ‘sem dentes’, ou seja, ‘sem a capacidade de morder suas vítimas’. Não é
verdade. Possui regras obrigatórias e não obrigatórias, assim como os diferentes ramos do direito
interno. No entanto, as regras de direito internacional, muitas vezes, têm por objeto grandes
interesses que atingem milhões, por vezes bilhões de pessoas em todo mundo. Naturalmente, o
choque com a falta de efetividade de algumas normas é maior do que no direito interno”.
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• Defesa da obrigatoriedade: quando tem lugar a aplicação do DIP, este prevê sanções próprias do
sistema jurídico.

Em geral, as sanções são aplicadas em casos de violação de direitos ligados ao sistema de proteção
de direitos humanos.

Ex.: sanção do direito internacional humanitário atuando frente aos acusados de sua violação –
prisão de governantes do Iraque, de Ruanda, do Congo, etc.

• Outro modo de atuação do direito internacional: caso da proposta de constituição da Bósnia-
Herzegovina pela sociedade internacional.

• Direito internacional econômico: força política da OMC na ordenação de mudanças das normas
internas de um Estado (até a própria Constituição), sob pena de autorização de retaliações
econômicas relevantes.

• Doutrina da falta de efetividade: fundada em características distintivas do DIP em relação ao direito
interno (mas não considerando outros meios de coerção próprios de DIP).
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Inexistência de subordinação dos sujeitos de direito a um Estado;
Inexistência de uma norma constitucional acima das demais normas;
Inexistência de atos jurídicos unilaterais obrigatórios, oponíveis a toda a sociedade internacional;
Inexistência de um poder soberano acima dos Estados;
Inexistência de uma norma fundamental internacional (equivalente à uma Constituição) –
coexistência de muitas normas, em geral, Tratados, com aplicações específicas e, por isso,
diferentes graus de normatividade.

• Graus de normatividade: caráter mais obrigatório (jus cogens) e caráter menos obrigatório (soft
norms).
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7) DIREITO INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEO

• Aumento da complexidade.

• Aumento da internacionalização de direitos.

• Influência do processo de globalização/mundialização e internacionalização econômica.

• Reflexos da complexibilização dos direitos nacionais/internos.

• Aceleração da marcha normativa.
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Segundo Marcello Varella, as principais características do DIP contemporâneo (movimento de
internacionalização de direitos):

a) a integração frequente entre os direitos nacionais, o direito de sistemas regionais de integração e o
direito internacional;

b) multiplicação de fontes normativas, além do Estado-nação;

c) multiplicação das instâncias de solução de conflitos fora do Estado;

d) inexistência de hierarquia formal entre as normas jurídicas ou entre as instâncias de solução de
conflitos;

e) acúmulo de lógicas distintas no direito nacional e internacional, cuja interação é impossível com
métodos tradicionais de solução de conflitos de normas ou de jurisdição.
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7.1) INTEGRAÇÃO

• Produção de normas envolvendo dois ou mais Estados (tratados bilaterais ou multilaterais, por
exemplo).

• União Europeia: sistema de integração mais avançado, envolvendo livre circulação de pessoas,
mercadorias e culturas.

• Mercosul: Mercado Comum do Sul

• ASEAN: Associação das Nações do Sudeste Asiático

• NAFTA: Acordo de Livre Comércio da América do Norte
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Processos de Integração Global: Organização Mundial do Comércio (OMC); Organização das
Nações Unidas (ONU); sistemas não institucionalizados (mediados por tratados de proteção aos
direitos humanos, meio ambiente, mudanças climáticas, etc.).

Outras modalidades integrativas: normas empresariais criando padrões internacionais, para
além das normas essencialmente públicas (em poder dos Estados). Ex: International Standard
Organization (ISO). Essas normas são elaboradas por novos atores internacionais (privados), mas são
aceitas em organizações típicas de direito público, como a OMC, por exemplo.

7.2) MULTIPLICAÇÃO DE FONTES NORMATIVAS

Crescente atribuição de capacidades soberanas para instâncias internacionais de produção
normativa pelos próprios Estados. Com isso, os Estados se autolimitam em determinados temas,
admitindo a sua regulação jurídica às instâncias internacionais.

As organizações passam a elaborar normas que podem assumir força cogente, o que antes
somente derivava do poder normativo dos Estados.
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7.3) MULTIPLICAÇÃO DE INSTÂNCIAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

O Estado também deixa de ser o único protagonista nessa seara. No Direito tradicional, o Estado
é que detém a oferta dessas instâncias de solução de conflitos.

No processo de internacionalização, os conflitos multiconectados passam a exigir a atuação de
mecanismos interestatais. Não basta o mero julgamento interno de questões que afetam a mais de
um Estado.

Fase marcada especialmente pelos desdobramentos dos pós-guerras.
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7.4) INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA FORMAL

A supremacia que critérios para solução de conflitos de normas ocupam no direito tradicional
(hierárquico, cronológico ou especialidade – pirâmide de Kelsen) deixam de ter lugar no direito
internacional.

O direito internacional pressupõe novos sistemas de inter-relação que não obedecem à lógica da
pirâmide kelseniana.

Existem normas no plano internacional que podem parecer estar em rota de colisão (ex.: direito
internacional ambiental x direito internacional econômico).

Crítica: falta de coerência e fragmentação normativa.
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7.5) A CONSTRUÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO

As lógicas que interagem são diferentes, por vezes opostas.

É preciso ter em mente que o direito internacional é um ramo novo, em pleno desenvolvimento,
guiando-se por princípios que favoreçam a sua própria existência (harmonização do plano internacional de
interesses).

Cada área de interesse segue uma velocidade própria, de acordo com interesses internos envolvidos.

Existe influência direta do direito internacional na produção de normas internas, por isso, há uma
mútua relação de efetividade entre direito internacional e direito interno. Ex.: direito internacional
econômico – regras brasileiras (internas) rígidas para a produção de carne bovina, diante de uma exigência
do mercado internacional (externalizada pelo direito internacional).


