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Sociedade internacional 

O relacionamento de países é um ponto importante. Mas também é necessário entender como essa sociedade 

internacional evoluiu, sempre existiu? 

 

Quando foi o surgimento? Qual o tempo da humanidade? 

Imaginemos um espaço que tenho 04 grupos de pessoas, nenhum desses grupos imaginam a existência dos 

outros. A partir de um momento um caminha um pouco além do seu grupo e o outro do outro grupo também 

caminha e sem querer se cruzam em um ponto comum, a partir desse momento podemos dizer que se inicia 

uma sociedade. 

 

A conclusão que podemos chegar é que sociedade internacional se formou a partir de milhões de embriões, na 

Europa, na África, pouco a pouco. Oceania, Austrália, foi bem depois por ex em que é inserida a sociedade 

internacional e até hoje ainda não é completa. 

 

Ficaremos com a resposta: Nem sempre a sociedade internacional existiu. 

 

Teorias 

- Negatória 

1. Estado é a forma mais elevada de vida social: um Estado como o Brasil quantas nações temos? Inúmeras, 

pois, por ex, cada tribo de índio é uma nação. O problema esta na questão final, existe alguma coisa além do 

Estado? Não, até porque essa teoria diz que o Estado é a forma mais elevada de vida social. 

 

2. Falta de autoridade: se eu olhar para o plano internacional, temos que nos perguntar quem é a autoridade 

internacional! Não vemos, não tem! 

 

3. Não há órgão legislativo: todo o lugar encontramos, como em uma faculdade, na casa de alguém, na cidade 

X. Agora aqui no plano internacional não tem que crie, não há legislativo no plano internacional. 

 

4. Só há guerras: inclusive, muitos se perguntam como pode haver sociedade se os membros da sociedade 

matam uns aos outros? 

 

- Afirmativa 

1. Evidências no plano internacional: jornal com notícia de relacionamentos entre os Estados, quando 

encaminhamos uma carta para outro país. 

 

2. Coação não é essencial: autoridade implica na ideia de coação. Será que a coação é algo que não pode ser 

dissociado do Direito? Ou seja, a coação não é essencial mesmo, mas será que na sociedade internacional não 

há coação? Há sim!  

 



3. Ordenamento próprio: não há legislativo, mas há um ordenamento próprio. Os destinatários da norma 

internacional é justamente aqueles que participam de sua elaboração. Não subordinação, pois todos os 

Estados estão no mesmo plano (diferente, por ex, quando criamos uma lei federal aqui, há uma relação de 

subordinação, pois os destinatários das normas não participam do processo de sua elaboração). 

 

4. Guerra não nega o direito: as pessoas mais pacifistas tendem a dizer que guerra é uma aberração, porém, 

guerra é o instrumento mais violento, mas o único eficaz. A guerra é enquadrada no Direito, há inúmeros 

tratados internacionais que cuidam do desenvolvimento da guerra. 

 

Característica semelhante do direito interni 

A sociedade internacional e a nacional têm semelhanças: 

- Ordenamento jurídico: ambas são compostas por ordenamentos jurídicos, um feito para vigorar nesse país e 

outro feito por pessoas do direito internacional para vigorar entre elas. 

- Imposição de sanções: atos ilícitos que geram sanções. A ideia de sanção que prevalece, quando alguém faz 

algo de errado, sempre terá um leque de sanções. 

- Existência de atos ilícitos: cometer um ato contrário ao Direito não é só os pobres ou as pequenas nações, os 

ricos e poderosos também, no plano interno e externo. 

- Princípio de igualdade jurídica 

 

“Comitas Gentium” – quer dizer Cortesia internacional: é um livre arbítrio, não sou obrigado a fazer. Não é 

sequencial, não cria precedentes. Se repito ou não, não faz diferença, cortesia é cortesia. Mandar uma ajuda 

em um lugar que teve um terremoto, uma enchente, é uma cortesia. Algo que faz de graça, sem pedir nada em 

troca, sem comprometer ação futura. Cortesia é uma norma de convívio social!!! 
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Fundamentos (o que é que vai dar um embasamento no próprio direito internacional) 

O direito internacional surge no sec 17. 

Tratado internacional, fronteira e arbitragem entre os povos = isso é super importante. 

 

Intercambio -> Porque surgi nesse momento? Para ter direito internacional precisamos de intercambio entre 

os grupos humanos, se não houvesse essa necessidade não haveria o direito internacional, seriam grupos 

isolados, não se comunicariam. Os povos quando relacionam precisam se relacionar, nesse relacionamento 

vão buscar o amparo de ordenamento jurídico dado por esse intercambio. 

 

Depois temos a multiplicidade de Estado -> povo, território, soberania. Se não houvesse a multiplicação de 

Estados dificilmente o direito internacional vingaria. Se tive um aqui ou ali, seriam coisas isoladas. Mas essa 

multiplicidade de estados que vão se formando, eles enquanto figuras políticas novos, independentes, 

interesse recíproco (intercambio), conforme vai aumentando o numero de Estado, vão ficando cada vez mais 

complexos, precisando do intercambio com outros países, criando então um sistema de normas próprio 

justamente para cuidar do relacionamentos entre esses Estados. 

 



Comercio internacional -> é mais do que um comercio, a mercancia, são questões diplomáticas, tecnológicas, 

acordos de cooperação cientifica, culturais, intercambio de pessoas, tudo isso porque há uma realidade que 

transcendem as fronteiras de qualquer país. É um circular de pessoas, coisas, ideias. Isso é mundial e tem que 

acontecer com base em um corpo de leis, que consiga regulamentar esse comércio. 

 

Soberania -> está ligado à multiplicidade de Estados, enquanto colônia ainda não se comunica. Enquanto nos 

éramos colônias, não tínhamos voz ativa no plano internacional. Acontece que essa ideia de que um estado 

tem que ser livre, soberania, ninguém coloca regras sobre ele. Eu sendo soberano sou livre, independente e 

tenho forças para agir igual outras pessoas. 

 

Convicções Jurídicas convergentes -> não adiantaria nada ter um monte de estado no comercio se os estados 

não falassem a  mesma língua, é preciso que esses estados mesmo diferentes estejam direcionados para o 

mesmo objetivo jurídicos ou que queiram obter o mesmo resultado. Se fomos falar sobre turismo,comércio, 

política, mas se falarmos de alguns temas que são polêmicos ou embaraçosos para os Estados eles não 

comentam sobre o assunto. 

 

Força -> um estado tem mais força que outro, os estados mais fortes manipulam os demais. 

 

 

Conceito de Direito Internacional 

É muito difícil conceituá-lo. Sistemas jurídicos diferentes em cada Estado, como que a União Soviética 

encarava a visão diferente dos Americanos, portugueses? É muito difícil definir um direito que abrange um 

multiplicidade ética jurídica. 

 

É igual pensarmos em doutrinadores de uma mesma matéria, eles falam da mesma lei, legislação, mas cada 

um pensa de um modo diferente, sempre haverá divergência. 

 

Como é difícil, foram criados alguns critérios para defini-lo. 

 

1) Em razão da pessoa: como definiria o direito internacional em relação à pessoa? Quando falamos, por 

ex, que é o conjunto de regras que regulam os Estados, esquecem de algumas pessoas, como os organismos 

internacionais. Está certo, porém, incompleto! 

 

2) Em razão técnico-formal: cuja a norma é elaborada pela vontade conjugada dos Estados. Está certo? É 

a mesma situação de cima, está meio certo, pois não existe só os Estados, temos os outros sujeitos. Tenho 

acordo que são lei que são feita entre Estados e organizações internacionais. 
 

Sem contar que nem toda norma internacional é organizada da vontade conjugal, como um ato unilateral, 

sentença proferida na questão ChilexPeru ou reconhecimento de Estado de Governo. 

 

3) Em razão da matéria: nem pensar, pois temos matérias que são exclusivas do direito internacional. Por 

ex, patrimônio comum, só pode ser matéria do direito internacional. Mares, oceanos, são de quem? De todos, 

até daqueles estados que não possuem mares e oceanos. Fronteiras entre Estados, Diplomacia.  



Adoção de criança por estrangeiros? Direito de Família! O problema é quando a criança vai para fora do pais, 

quem regula isso? Há varias tratados internacionais que regulam isso. 

 

4) Em razão do âmbito de validade espacial de norma internacional: o direito internacional é aquele que 

transcende a pessoa. Esse sim conseguimos conceituar o direito internacional. 

 

 

Classificação do Direito Internacional 

1) Direito natural: aquele que esta inerente aos povos. Os povos conforme instável quer ser livre. 

2) Direito Positivo: criado, elaborado, pensado. Podendo ser (a) convencional – tratados, acordos – ou (b) 

costumeiros. 

3) Geral ou comum: regra da OIT, Tribunal Penal Internacional, Declarações de Direitos Humanos, gerais 

porque estão em todos os continentes, ficando de fora um ou outro Estado. 

4) Particular, regional, sub-regional: todo o continente americano esta no planeta, mas dentro dele 

temos convenções por ex. 

5) Ius pacis, ius ad bellum, ius in belo (direito de Guerra, proteção aos prisioneiros, escolas, patrimônio 

mesmo inimigo não pode ser bombardeado, soltar bombas) 

6) Comunitário: só tem na Europa, só as instituições do conselho europeu, tribunal europeu esta acima 

de tudo. Não há corte suprema que pode rever, analisar ou impedir que seja inaplicável a sentença proferida. 

Não fala em nome ou daquele estado, mas em nome do coletivo. 

 

Além disso podemos ter o penal, casamento e etc, o direito internacional acaba interferindo em várias áreas. 
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Noção de sujeito 

Para sabermos o quem é o sujeito precisamos ver alguns pressupostos 

 

1) Fins compatíveis com o Sujeito Internacional e o Direito Internacional 

2) Estrutura 

3) Reconhecimentos pelo Direito Internacional 

 

Quem são os sujeitos? 

Estados: são os produtores maiores do Direito Internacional. Porém o numero de Estados é 1/5 da 

organizações internacionais. 

 

Organizações internacionais  

 

Confederações de estados: transitório e os estado signatários delegam à confederação algumas competências. 

 

Homem: o homem enquanto espécie, o animal pensante. O home é tratado pelo direito internacional desde 

sempre. Existe fatos e ações que o Estado não pratica no plano internacional, somente o homem. Como 

genocídio, trafico de arma, drogas, prostituição, pedofilia. Atos repudiados pelo direito internacional que o 



homem é responsável. Por outra lado temos o homem como vítima, o Estado violando seus direitos, você não 

consegue encontrar nesse estado a satisfação do direito violado sobrando o direitos internacional. O homem 

tem um lugar no direito internacional (vimos isso pela criação de três Tribunais Internacionais, um deles é a 

Corte interamericana de Direito Internacional). Quando o direito interno é contra sua própria espécie, temos 

que ter uma esfera maior, e essa esfera é o Direito Internacional. 

 

Cruz vermelha: é um ONG, criada na guerra da Criméia. Um grupo, um organismo de assistência social aos 

feridos de guerra, aos soldados que estavam lutando e ficando feridos. Hoje a cruz vermelha atual em tudo, 

uma enchente que uma população ficou ilhada, ela leva comida e etc, onde tiver uma desgraça de grupo 

humana ela entra. 

 

Beligerantes: pessoa que estão em guerra, não só os soldados, mas também os milicianos. Grupo armado, bem 

estruturado, chegando a ser mais forte (há uma época) do que a tropa regular americana. 

 

Movimentos de Libertação Nacional: quando um grupo possui essa estrutura é incluído aos Direitos 

Internacionais, principalmente é aquele grupo conservadores que não é um grupo armado ou deixou de ser. 

 

Santa Sé: é o Vaticano, estado atípico, território pequeno, o país é a sede de um igreja e uma religião Cristã. 

 

Outros 

*são exemplificativos, não taxativos. 
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Fontes do direito internacional 

Onde os sujeitos do direito internacional vão procurar suas fontes. 

 

Art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça 

1. A Corte, cuja função seja decidir conforme o direito internacional as controvérsias que sejam 

submetidas, deverá aplicar; 

2. as convenções internacionais, sejam gerais ou particulares, que estabeleçam regras expressamente 

reconhecidas pelos Estados litigantes; 

3. o costume internacional como prova de uma prática geralmente aceita como direito; 

4. os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas: nação civilizada? Conhecemos 

alguma nação não civilizada? Existe algum grupo que não é civilizado? 

5. as decisões judiciais e as doutrinas dos publicitários de maior competência das diversas nações, como 

meio auxiliar para a determinação das regras de direito, sem prejuízo do disposto no Artigo 59. 

6. A presente disposição não restringe a faculdade da Corte para decidir um litígio ex aequo et bono, se 

convier às partes. 

 

CARACTERÍSTICAS 

(i) O rol não é taxativo (Há outros, por ex, não se fala nos atos unilaterais, amplamente utilizados no 

direito internacional. Atos unilaterais mesmo proferidos por uma pessoa, o reflexo desse ato atinge a todos. 



Atos provenientes das organizações internacionais ou dos Estados. Então esse rol de 6 fontes, não exclui 

outras possibilidades); 

 

(ii) Não há hierarquia entre as fontes: cada fonte tem sua aplicação própria. Então como faço para 

escolher a fontes? (resposta abaixo). 
 

 

(iii) A escolha da fonte é feita apenas no momento do julgamento. 

 

Quais são as fontes que temos? 

A) Tratados Internacionais 

Os tratados internacionais é a fonte mais importante, pois é escrita e garante a vontade das partes. 

Ser mais importante não significa ser superior as demais ou avançar na área das demais fontes. 

 

B) Costumes Internacionais 

O costume é prática reiterada, uma prática longa (não temos como dizer quantos atos são precisos para ser 

considerado costume), uniforme e genérico no tempo e no espaço. Esses são os ELEMENTOS OBJETIVOS, 

externo; tem uma prática longa, não há um prazo específico, analisa-se o período. 

 

Quantas pessoas envolvidas para termos um costume internacional?  

Dois países, um pratica entre dois Estados já é suficiente, independentemente de quantas pessoas estiverem 

envolvidas. 

 

Bom, se temos os elementos objetivos, também temos os ELEMENTOS SUBJETIVOS: é algo interno; é a 

convicção das partes que aquela pratica reiterada e uniforme gera uma consequência legal, jurídica. 

 

Se eu não quero, não aceito essa prática reiterada e uniforme, eu protesto. O protesto é um ato unilateral, 

mesmo diante de um potencial que é o Direito Internacional. 

 

É preciso que haja a conjugação dos dois elementos para que se analise se é costume ou não. 

 

Qual a diferença entre uma lei sobre comércio e o costume comercial? O que é mais importante a lei ou o 

costume? A lei, ela é escrita! E o que acarreta diferente das demais fontes? O que é escrito em lei só pode ser 

mudado por outra lei. A lei da precisão, certeza do direito. 

 

C) Princípios Gerais Do Direito 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional: se o Estado não independente se quer temos estado, teríamos colônia. 

II - prevalência dos direitos humanos: no plano interno chamamos de direitos fundamentais que quem garante 

é a CF. no plano externo, quem garante são os Tratados Internacionais. 

III - autodeterminação dos povos: a descolonização está ligado com esse princípio, afinal os povos podem se 

organizar, escolherem se querem ser independentes ou se juntas a outro. 

IV - não-intervenção: nenhum país pode intervir nos assuntos interno do outro. 



V - igualdade entre os Estados 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

 

Ou seja, existe uma correlação entre esses princípios. Princípios do direito internacional que estão elencados 

na nossa CF, uma lei interna. É um rol exemplificativo 

 

No direito internacional vigora o princípio da (i) boa-fé (“bona fides”) e o do (ii) “pacta sun servanda”. Em 

todas as ocorrências do direito internacional, esses dois princípios sempre se encontraram presente. 

 

Aqui nas normas internas somos subordinados ao Estado, que impõe ordem, comportamentos. Agora, no 

plano internacional temos uma relação horizontal dos Estados. No plano internacional, como a norma 

internacional funciona? Por dois princípios. Pelo (ii) os acordos devem ser cumpridos, cumpridos como? (i) de 

boa-fé! Eu assinei, devo cumprir e de boa-fé, sem tirar proveito das situações. 

 

D) Jurisprudência e Doutrina 

Não geram direito. São meios auxiliares, fontes complementares. Tem por objetivo fortalecer a convicção 

a ser formulada. Fonte subsidiária. 

 

Na ausência dos três anteriores. 

 

E) Equidade 

Fonte auxiliar, representada pela expressão em latim prevista no artigo 38 da Corte internacional de 

Justiça, et aequa et Bono = equidade! 

 

Só posso aplicá-la quando as partes expressamente permitirem, derem competência aos juízes. Eu delego à 

Corte a decidir por equidade, ou seja, isso na prática quer dizer que uma decisão judicial pode ser: 

 

- “secundum legem” 

- “praeter legem”mas as vezes a situação concreta não encontra respaldo em uma lei, então aplicamos quando 

há lacuna, usamos uma analogia com uma lei já pré-existente; 

- “contra legem”, não temos um tratado, costume, princípios, doutrina e jurisprudência e então o juiz julgará 

por equidade, por uma ideia jurídica que não está colocada no papel. 
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ATOS UNILATERAIS 

• Atos unilaterais dos Estados: 

 

1. Notificação – o governo vai precisar comunicar outros Estados sobre o que aconteceu no próprio 

estado, seja uma eleição, mudança de governo, alteração de regras (1° Ministro está afastado por doença). É 

externar esse conhecimento. 

 

A notificação é algo facultativo, são as noticias do dia-a-dia, a própria empresa passa isso e a diplomacia 

estrangeira acompanha tudo sobre todos os Estados. Mesmo que o governo não comunique algo para algum 

Estado, a empresa local vai notificar ou o porta voz do governo vai comunicar. Porém, há algumas situações 

que são obrigatórias. 

 

Ex: bloqueio pacífico é o meio de solução de controvérsia coercitiva. Um estado que se vê credor de um outro 

estado de um direito e esse estado devedor não cumpre seu débito, o estado credor cobra de diversas 

maneiras e nada. Parte então para uma atividade coercitiva, ameaçando o estado com o bloqueio pacífico, por 

ex, aqui no Brasil bloquear o porte de santos, no qual nenhum navio brasileiro não sairá do porto e nenhum 

estrangeiro poderá entrar e caso estejam no porto ficam bloqueados não saindo. Vem a notificação 

obrigatória, pois os navios que não sabem disso e estão no porto não saíram de lá. O país bloqueador tem 

obrigação de comunicar o comandante naval e os estados que tem navios que estão no porto ou a caminho do 

porto. 

 

A obrigatoriedade pode se dada por lei - Art. 21 do Tratado de assunção (criação do Mercosul) – “deverá 

comunicar”. 

 

Artigo 21 - O Estado Parte que desejar desvincular-se do presente Tratado deverá comunicar essa intenção 

aos demais Estados Partes de maneira expressa e formal, efetuando no prazo de sessenta (60) dias a 

entrega do documento de denúncia ao Ministério das Relações Exteriores da República do Paraguai, que o 

distribuirá aos demais Estados Partes. 

 

2. Silêncio: “quem cala consente” é só um dito popular! Quem cala é aquele que não se manifesta em 

determinada situação. A pessoa só pode ser considerada produtor de uma situação jurídica quando o silencia 

for consciente. Se um Estado deixa de tomar uma atitude as vezes é porque não tinha consciência disso ou 

naquele momento encontrava-se na posse de outra potencia. Só se pode alegar que um Estado silenciou sobre 

aquela situação e, portanto,consentiu, só em análise ao caso concreto. 

 

3. Promessa: quando é feito uma promessa, é possível alguma norma obrigar a cumprir? Não! O Maximo 

que vai gerar a promessa é perdas e danos ou danos morais. O problema é que aqui também precisamos do 

caso concreto, não temos uma teoria geral do silencio, da promessa. Temos que pegar o fato concreto, ver os 

argumentos de cada um e ver quem tem razão. 
 



4. Protesto: é uma forma de romper um precedente que lhe seja prejudicial. Se não quero que um ato 

vire um costume eu protesto.  
 

5. Reconhecimento: alguns estados não conhecem o estado da Palestina! É muito importante para o 

novo estado, para o que surge. Ex: Crinéia.  
 

6. Renúncia: o estado tem um crédito com outros estados 
 

7. Denúncia: quando o estado não quer mais ficar fazendo parte de um tratado, ele denuncia o tratado.  

A denuncia é um ato, tem que estar previsto no tratado, afinal este é um acordo recíproco, se um dos estado 

sai tem que fazer a denuncia. 
 

A leitura do art. 28 diz que alem de ser obrigado a comunicar os países só posso sair depois de 2 anos que é 

para dar tempo de fechar contas, compromissos, os outros de adaptarem que um estado saiu e etc. 

 

8. Adesão: Quando um Estado deseja aderir a um tratado que já está em curso. Neste caso, não se 

discute o tema,apenas adere; aceita o tratado como um todo. 

 

9. Oferta e Aceitação: São dois atos unilaterais, um de ofertar e outro de aceitar. Um País oferece e o 

outro aceita. Cada ato parte de uma fonte diferente, ambos são unilaterais. 
 

10. Ratificação: os estados negociam, assinam, mas o tratado não produz efeito. É preciso mandar o texto 

para o parlamento para aprovar ou não e depois é encaminhar para o executivo ratificar. 

 

PROVA ATÉ AQUI!!! 

 

 


