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• O homem é um ser social, um animal político. (Aristóteles, III séc. a.C., A Política)

• Desenvolve-se em comunidade – sociedade –, a polis, com vistas ao alcance de um bem, o bem
comum, a felicidade. (Aristóteles III séc. a.C., A Política)

• Conceito deve ser atualizado, mas a ideia se perpetuou.

• Pode-se concluir que as relações sociais, de um modo geral, compõem a essência humana.

• Em diversos níveis de relacionamento, portanto, o homem se constitui em sociedades.

• A sociedade internacional é um dos níveis de relacionamento humano, que envolve uma
complexa teia de interesses, costurada por diversos sujeitos e atores.

• A sociedade internacional é objeto de múltiplos campos de estudo, inclusive o Direito (apesar
de críticas ceticistas à ideia de um Direito Internacional).
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• Conceito: na maior parte das vezes, o conceito é realizado com base na descrição dos sujeitos e
atores que estão envolvidos no tecido da sociedade internacional.

Sociedade Internacional é o conjunto de sujeitos internacionais em continua convivência global, 
relacionando-se e compartilhando interesses comuns e recíprocos através da cooperação, o que 

demanda certa regulamentação. 

É baseada na vontade legítima de seus integrantes (Sujeitos de Direito Internacional Público) que se 
associaram diplomaticamente para atingir certos interesses em comum, é um conjunto de vínculos 

estabelecidos por motivos políticos, econômicos, sociais e culturais. 

É formada por Estados, pelos Organismos Internacionais e, Pelas Organizações não Governamentais 
(ONGs).

As empresas poderiam ser consideradas atores na sociedade internacional, na medida em que 
compõem os interesses que se relacionam nesse cenário. Em suma, a sociedade internacional é 

formada pelos homens, como membros atuantes dentro de cada organização. 
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• A formação da sociedade internacional teria por objetivo promover a estabilização das relações
entre os sujeitos e os homens.

• Uma corrente defende que o cenário internacional é um cenário em disputa permanente,
portanto, um ambiente de tensão. Os adeptos de tal ideia defendem a importância dos Estados
enquanto sujeitos da sociedade internacional. Eles protegeriam os interesses próprios e cuidariam
para que houvesse um equilíbrio em relação aos interesses dos outros Estados, evitando o conflito,
numa tentativa de pacificação dessas relações.

• Essa corrente tem inspiração em Thomas Hobbes, que defendia que o homem é violento por
natureza, ou seja, não teria nada de social. Homens que desejam a mesma coisa se tornam
inimigos.

• O cenário natural da humanidade seria, assim, o da luta de todos contra todos.

• Nesse sentido, Hobbes enaltece a importância da criação de Estados para exercer o controle sobre
os homens.
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• Em resumo, Hobbes não faz uma leitura positiva da existência social. Sua leitura negativa
legitima a ideia de Estado como mecanismo de controle social.

• Os homens abririam mão de parte de sua liberdade e entregariam aos Estados, que garantiriam
a manutenção da paz social. Essas ideias levadas ao extremo inspiraram Estados autoritários e
absolutistas.

• A concepção negativa da natureza humana foi bastante questionada, em especial, durante os
tempos da Revolução Francesa. O excesso de poder estatal levava aos abusos.

• A desconsideração das liberdades individuais retirou espaço para a democracia e suas
instituições. Os usos da força, da austeridade e da repressão geraram sociedades onde
prevalecia a desigualdade, a instabilidade, o medo e o esvaziamento da discussão política.

• As relações na sociedade internacional eram fundamentalmente de guerra e de disputa por
território e riquezas, numa visão extremamente radical quanto a um egoísmo estatal,
desconsiderando as pessoas enquanto sujeitos nesse cenário.
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• A concepção mais contemporânea de sociedade internacional, portanto, leva em consideração
uma leitura mais positiva.

• A existência dos Estados só se justifica pelo interesse e para a proteção da dignidade humana. Ou
seja, uma concepção mais antropocêntrica e menos estatista.

• Não se pode negar, porém, que na prática existem tensões próprias das ideias de egoísmo
estatal, como o territorialismo, a soberania, entre outras, que ainda vigoram no ambiente
internacional.

• Também não se pode cegar para o fato de que as relações na sociedade internacional, por baixo
da retórica de proteção da dignidade humana, ainda traz bem forte a ideia negativa de conflito
iminente de interesses (em especial, econômicos), de prevenção à guerra, e não de harmonia e
busca da paz.
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• O cenário da Sociedade Internacional ainda é permeado por situações díspares, como Estados
totalitários e Estados autoritários. Ex.: Norte da África, Oriente Médio.

• Conciliar os interesses em disputa nesse cenário da Sociedade Internacional não é simples e, por
vezes, ainda é excludente, já que o relacionamento entre sujeitos tão diversificados pode ser ainda
inviável.
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PRESSUPOSTOS PARA A EXISTÊNCIA DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

a) Sociedade Internacional: formada pelos Estados, organizações intergovernamentais e também
pelos indivíduos;

b) Interesses comuns: econômicos, comerciais, políticos etc.;

c) Necessidade de coexistência e cooperação: suportabilidade mútua (cortesia, concepção clássica).
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CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE INTERNACIONAL

a)Isonomia: deve haver igualdade entre os sujeitos;

b) Descentralização (paridade): não deve existir uma fonte única de onde emanem as regras e
normas que regem os direitos e deveres internacionais (obs.: existem manifestações de poder
centralizado, como a União Europeia, mas que se relaciona no cenário internacional, portanto,
assumindo direitos e deveres para além da sua comunidade interna);

c) Universalização: deve atingir o maior número de integrantes possível, com a marca da eliminação
de fronteiras e integração de comunidades;

d) Abertura: como decorrência da universalização, a Sociedade Internacional deve se caracterizar
pela qualidade de sociedade aberta, admitindo-se a entrada de novos integrantes;
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e) Heterogeneidade: integram-na Estados das mais diferentes vertentes culturais e sociais, o que
influencia diretamente na complexidade das negociações.

f) Novos atores internacionais: os novos atores internacionais representam uma nova ordem
mundial, na qual não existem apenas sujeitos internacionais, dotados de personalidade jurídica
internacional; mas também pessoas que apresentam papel de destaque no cenário internacional.
Exemplo: ex-chefes de estado, grupos terroristas, líderes de movimentos sociais.

g) Anarquia: a anarquia no cenário internacional representa a atual estrutura harmônica, em que os
Estados são soberanos e independentes. A atual sociedade é anárquica, ou seja, marcada pela
ausência de um poder central que dite as regras, oriente e subordine os Estados.

h) Originalidade jurídica: não se fundamenta em outro ordenamento positivo ou pré-estabelecido.
Inaugura seu próprio ordenamento, com características próprias, diferentes das ideias que permeiam
as características de um ordenamento jurídico interno em muitos aspectos.
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• A sociedade internacional configura, assim, uma estrutura própria, em pleno desenvolvimento,
especialmente nos cenários pós-guerras.

• Objetivos: proteção de interesses humanos, econômicos, histórico-culturais, preservativos,
prospectivos, ambientais, pacificadores, etc.

• Os objetivos partem de pressupostos unificadores, do ponto de vista dos interesses, e, ao mesmo
tempo, promotores da eliminação de barreiras espaço-político-jurídicas em prol da liberdade de
circulação de pessoas e bens no cenário mundial.

• Expansão do fenômeno da globalização.
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GLOBALIZAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO INTERNACIONAL

Globalização: fenômeno estreitamente ligado à ampliação da busca pela proteção dos direitos
humanos.

Marcas da globalização: avanço das novas redes de comunicações em escala planetária, a erosão da
soberania dos Estados e a gravidade dos problemas globais, só enfrentáveis por meio de esforço
mundial.

Necessidade de se aprofundar a definição e a consolidação jurídica do conceito de interesse
público internacional, para protegê-lo da forma mais efetiva possível, como a maior das prioridades.

Interesse público internacional: surgimento da ideia no Direito Internacional

Característica normativa: os tratados multilaterais começam a buscar apoio em aspirações, valores e
direitos da humanidade.

Indaga-se: Qual o real interesse das nações? Meramente econômico e exploratório? Onde
ficam as pessoas e o meio ambiente nesse processo de globalização?
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• Princípio de bem comum universal: deveria ser a resposta para as indagações.

• História moderna do bem comum universal: “crença numa ordem universal atuando em benefício do
bem maior de todos os homens domina "as almas inquietas do fim do século XVI", como ensina
Manfred Lachs, e chega a relampejar no torvelinho da Revolução Francesa. Abade Gregório, em seu
projeto de Declaração do direito das gentes, de 1793, afirma que ‘o direito particular de um povo é
subordinado ao interesse geral da família humana’. A proposta, porém, não passa pelo crivo estreito
da Convenção Nacional Francesa.”

• O caminho ocidental pós Revolução Francesa: o avanço em direção aos temas “bem comum” e
“interesse público internacional” não foi linear.

• Século XIX: explosões nacionalistas; grande avanço econômico; de expansão colonial das potências
europeias

• Limitação do vigoroso desenvolvimento do Direito Internacional ao âmbito das nações civilizadas.
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• A humanidade é repartida, ao invés de ser unificada: sentimento de superioridade (colonizadora),
que se pode afirmar, ainda se faz presente em alguma medida (sociedades ocidentais, brancas, etc.)

• “A humanidade, sintomaticamente, é dividida em três grupos por James Lorimer: o "civilizado", o
"bárbaro" e o "selvagem". Certo, ela assume o lugar do deus descartado pela ciência, graças à fé
positivista de Augusto Comte, que sonha em ver todos os homens do mundo trabalhando pela
felicidade da nova deusa. Esta, entretanto, é purissimamente branca e europeia”.

“
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• Convenção de Haia sobre as Leis e Usos da Guerra Terrestre, de 18 de outubro de 1907: a
primeira grande tentativa de tornar a guerra "menos cruel" e submetê-la ao princípio de
humanidade - "animadas pelo desejo de servir, até neste caso extremo, aos interesses da
humanidade”.

• Pacto da Sociedade das Nações, de 28 de junho de 1919: missão de estabelecer uma paz sólida
e duradoura após a Primeira Guerra Mundial, mas não faz menção à humanidade.

• Tratado de Paris sobre a "Renúncia da Guerra como instrumento de Política Nacional" (Pacto
Briand-Kellog), de 27 de agosto de 1928: reassume a postura da Convenção de Haia e declara
seus signatários "profundamente sensíveis ao solene dever de promover o bem-estar da
humanidade“.
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Carta das Nações Unidas de 26 de junho de 1945:

✓ Retoma o enfoque humanista de Haia e de Paris após o impacto das duas primeiras guerras
mundiais.

✓ Torna-se o primeiro tratado universal a erigir a ideia de humanidade como parâmetro de
avaliação de fatos que se revestem de graves implicações globais.

✓ Institui a ONU.

Conclusão provisória: o grande desafio de aliar os valores de proteção à humanidade ao processo
da globalização.


