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1. Introdução e Dicas de Estudo

Linhas gerais iniciais
O Direito Internacional Público (DIP) é um ramo do Direito muito abrangente e interdisciplinar. 
Aborda as mais diversas questões e relações de multidisciplinaridade com outras ciências, 
tais como as Relações Internacionais; Política Internacional; Geografia; História; Economia; 
Filosofia, dentre outras. 

Esse envolvimento multidisciplinar se reflete na atuação prática quando dialoga com o 
ordenamento jurídico brasileiro, com o Direito Comparado e com as bases e fundamentos 
das normas praticadas internacionalmente (nos mais diversos ramos do Direito). Fala-se, 
nesse contexto, de um “colégio invisível”, na medida em que há plena possibilidade de um 
juiz, natural de determinado país, compor uma corte internacional e precisar julgar casos 
envolvendo o seu próprio país. 

Exemplo disso foi o caso do Canal do Corfu, julgado entre 1947 e 1949 pela Corte Internacional 
de Justiça, envolvendo um conflito marítimo entre Reino Unido e Albânia. A composição da 
corte contava com diversos juízes, dentre eles o Dr. Jonh Reed, um britânico . 

Com esse cenário, é possível perceber que o conteúdo normativo do DIP é extremamente 
fragmentado, considerando que é possível obter conteúdos normativos de diversas fontes 
de DIP para cada assunto específico (Tratados; Responsabilidade entre os Estados-Nações; 
Cooperação Internacional etc). 

DICAS PARA OS SEUS ESTUDOS 

A indicação bibliográfica mencionada na videoaula foi a seguinte: 

1. Francisco Rezek: REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: Curso Elementar. 
Ed. 18, São Paulo: Saraiva, 2022. 

2. Alberto do Amaral Junior: AMARAL JUNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional 
Público. Ed. 4, São Paulo: Atlas, 2013. 

3. Malcolm Shaw: SHAW, Malcolm N. Direito Internacional. São Paulo: Martins Fontes, 
2011. 

4. Alain Pellet: PELLET, Alain. [et al]. Droit International Public. – ed. 8 – Paris: LGDJ. 

Quanto às dicas para os primeiros passos para compreender as estruturas dos organismos 
internacionais como ONU (Organização das Nações Unidas), OEA (Organização dos Estados 
Americanos), OMC (Organização Mundial do Comércio), MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), 
União Europeia etc, seguem as listas dos respectivos sites: 

• ONU: https://brasil.un.org/

• OEA: https://www.oas.org/pt/estados_membros/estado_membro.asp?sCode=BRA

• OMC: https://www.wto.org/indexsp.htm

https://brasil.un.org/
https://www.oas.org/pt/estados_membros/estado_membro.asp?sCode=BRA
https://www.wto.org/indexsp.htm


www.trilhante.com.br 4

• MERCOSUL: https://www.mercosur.int/pt-br/

• União Europeia: https://european-union.europa.eu/index_pt

Por fim, como última dica destacamos os conteúdos produzidos e interações realizadas pela 
Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), que são de excelente complemento para os seus 
estudos. 

Por hoje é isso, ficamos por aqui, mas não deixe de acompanhar todo o conteúdo do curso, 
feito especialmente para você! 

https://www.mercosur.int/pt-br/
https://european-union.europa.eu/index_pt
https://www.gov.br/funag/pt-br


OPS....

Você está sem permissão para ver o conteúdo 
integral deste ebook. 

Que tal assinar um dos nossos planos? 

VER TODOS OS PLANOS

https://www.trilhante.com.br/assine
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2. Sistema, Comunidade e Sociedade Internacional

Introdução
Para começarmos a entender um pouco melhor o Direito Internacional Público (DIP), 
importante iniciarmos com os conceitos de sistema, comunidade e sociedade internacional, 
por meio dos quais se busca uma tentativa de definir a atual realidade internacional. 

Isso porque, o cenário das relações internacionais envolve um contexto complexo, possuindo 
uma relação direta com uma determinada visão (muitas vezes política), implicando no 
progresso da cooperação internacional e na reflexão quanto ao papel exercido pelo DIP. 
Vamos aos conceitos, então, de sistema, comunidade e sociedade internacional. 

SISTEMA INTERNACIONAL 

Quando você lê ou ouve a expressão “sistema internacional”, se pretende indicar, em 
linhas gerais, que os atores internacionais são conduzidos, principalmente, por forças 
sistêmicas (tais como questões geográficas, estrutura do sistema internacional verificado, 
por exemplo, sob a visão hobbesiana, que relaciona o estado de natureza humano que pode 
gerar uma anarquia, guerreando-se entre si, gerando uma insegurança jurídica enorme). 

É nesse contexto, ademais, que os acordos internacionais são transitórios e relacionados 
intimamente a essas questões (“forças”) sistêmicas de como os Estados-Nações estão 
pensando acerca de seus interesses naquele momento específico. 

Doutrinariamente, são apontadas críticas a essa visão hobbesiana, por isso há outras, 
considerando que os modelos de estado de natureza não contemplam a complexidade da 
ação dos atores internacionais. 

COMUNIDADE INTERNACIONAL 

Ao se falar a respeito da expressão “comunidade internacional”, se aponta para a ideia de 
que os atores internacionais são ou deveriam ser guiados por um senso de moralidade 
cosmopolita, isto é, uma moralidade única que conecta todos os seres humanos, baseando-
se no cenário da visão kantiana, em seu modelo de paz perpétua. 

E, consequentemente, o DIP se apresentará como uma expressão de um direito natural 
produzido pela razão humana, cuja comunidade é mantida por laços orgânicos, muito 
utilizado, inclusive, em discursos na Assembleia Geral da ONU e situações humanitárias. 

Doutrinariamente, se critica essa visão kantiana, na medida em que a comunidade 
internacional representa um número pequeno de Estados ocidentais e seus interesses 
coloniais. 
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SOCIEDADE INTERNACIONAL 

Ao falarmos em “sociedade internacional” pretendemos dizer que os atores internacionais 
agem em conformidade com um determinado conjunto de valores formados em um 
determinado ambiente institucional e são constrangidos por certas forças sistêmicas (tais 
como geográficas, ordens internacionais). 

Aqui a ideia é a de que a sociedade é constituída por meio de laços construídos socialmente 
(“A sociedade anárquica: Um estudo da Ordem na Política Mundial”, do autor Hedley Bull). 

Assim, nesse contexto, o DIP poderia ser posicionado como promotor da formação e 
transmissão de valores, inclusive para a geração de confiança de todos os atores envolvidos 
na sociedade internacional. Pode se dizer, ademais, que esta é a visão majoritária da doutrina 
brasileira. 

DICA DE OURO – INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Para aprofundar o seu conhecimento nossa dica bibliográfica da aula de hoje é o capítulo 
“Progress and its limits: System, society and community in world politics” (p. 117-154), do 
livro “English School of International Relations: A Contemporary Reassessment”, dos autores 
Andrew Linklater e Hidemi Suganami, publicado pela Cambridge University Press (digite esse 
código no Google para ter acesso ao capítulo que estamos mencionando aqui: doi:10.1017/
CBO9780511491528.005). 
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3. O Surgimento e Desenvolvimento do DIP

Primórdios do Direito Internacional Público (DIP) 
Como veremos no tópico a seguir, o DIP passa a ser reconhecido, formalmente, por meio dos 
Tratados de Paz de Vestfália (1648), mas antes disso são encontrados elementos anteriores a 
esse período que marcam os primórdios do DIP ao longo da história da humanidade. 

Nesse sentido, é a verificação histórica da existência de acordos entre cidades-estados para 
oficializar seus limites espaciais nos tempos da antiga Mesopotâmia; as relações comerciais 
entre as cidades-estados gregas reguladas por tratados e a ideia de um direito natural 
baseada nos estoicos. 

Ainda, com o passar do tempo, um dos primeiros nomes do DIP é o Jus Gentium (“Direito das 
Gentes”) do Direito Romano, que é para criar normas aplicáveis aos estrangeiros, já que o Jus 
Civilis era o “Direito Civil”, aplicável somente aos cidadãos romanos.  

PENSAMENTO MEDIEVAL E RENASCIMENTO

Vê-se no período medieval uma tentativa de unificar as normas baseadas no legado 
do Império Romano e no Direito Canônico, muito relacionada à teoria da Guerra Justa: 
A Teoria da Guerra Justa tem suas origens no pensamento de Cicero, Santo Agostinho, São 
Tomás de Aquino e Hugo Grotius. Para Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, como 
preferem alguns, a guerra é uma extensão do ato de governar, sem que com isto todas as 
guerras se justifiquem moralmente. Ele distinguia duas questões fundamentais: Quando é 
permissível travar uma guerra? (jus ad bellum) e [q]uais as limitações na maneira de travar 
uma guerra? (jus in bello).

Por outro lado, verificou-se que o Direito Marítimo e Comercial de matriz inglesa começa a se 
desenvolver às margens dessa unificação, o que é considerado como uma semente para o 
que se entende hoje como DIP.

Além disso, no processo da reforma protestante e no período renascentista, por razões 
territoriais e de influência, há o florescimento de disputas políticas e o surgimento da ideia de 
soberania por meio de pensadores como Maquiavel, Hobbes, Jean Bodin. 

OS FUNDADORES DO DIP CLÁSSICO 

Ao longo da história do DIP, verifica-se que alguns estudiosos tiveram grande importância no 
âmbito da formação do DIP. 

Nesse contexto, é importante considerar que o DIP está intimamente ligado às grandes 
navegações. O império espanhol está em uma fase que precisa demonstrar para o povo 
espanhol que tem direitos sobre terras estrangeiras. 
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Desse modo, o primeiro pensador que começou a trabalhar o tema do DIP para justificar 
essas questões, foi Francisco de Vitória (1480-1546), que foi um pensador da grande escola 
teológica de Salamanca, considerado um dos primeiros precursores na fundação do DIP. 

Para Francisco de Vitória, os indígenas são considerados uma nação autônoma, de forma que 
possuem direitos e deveres, sendo apenas possível combater com eles em caso de guerra 
justa, baseando-se naquela teoria que tratamos acima. 

Na sequência, é indicado pela doutrina o pensador Francisco Suárez (1548-1617), na medida 
em que começa a tratar acerca da entrada de acordos internacionais, apontando que seu 
caráter obrigatório nas relações entre os países, deriva do Direito Natural.

Há que se falar ainda acerca do pensador Alberico Gentili (1552-1608), que inicia a minimização 
das justificativas teológicas do Direito Natural, o que se consolida com o pensador Hugo 
Grócio (1583-1645), que é considerado o precursor do DIP moderno. 

Para conhecimento, Hugo Grócio foi advogado da Companhia Holandesa das Índias Orientais 
e defendeu amplamente o DIP baseado na razão e na liberdade de navegação para viabilizar 
a expansão mercantil e territorial. 

CORRENTES DOUTRINÁRIAS 

No contexto do que abordamos acima, é possível observar a existência de duas correntes 
doutrinárias, uma denominada “positivista” e outra “naturalista”.

Para os naturalistas, o ponto central é a defesa do conceito de Direito Natural e da relação 
ativa entre DIP e moralidade (pensador dessa corrente, como exemplo: Samuel Pufendorf).

Já, para os positivistas, há a defesa da concepção de um DIP empírico, baseado na ação 
prática dos Estados, tendo em vista seus acordos e costumes (pensadores dessa corrente 
a título exemplificativo e para conhecimento: Richard Zouche e Cornelius Van Bynkershoek). 

O SURGIMENTO FORMAL DO DIP: TRATADOS DE PAZ DE VESTFÁLIA

Considera-se, doutrinariamente, que o DIP surge formalmente em meados do século XVII, 
por meio dos Tratados de Paz de Vestfália, firmados em 1648. Vestfália se trata de uma região 
histórica da Alemanha, que à época abrangia as cidades de Münster e Osnabrück. 

Os referidos Tratados encerram a Guerra dos 30 (trinta) anos, guerra religiosa entre católicos 
e protestantes, marcando o surgimento do Estado Moderno, em que cada Estado possui um 
território determinado, inclusive, com sua própria religião, sem interferências externas. 

Nesse cenário é, portanto, criada a teoria da igualdade entre os Estados, pelo pensador 
Emerich Vattel (1714-1767). 
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SÉCULO XIX, O SÉCULO POSITIVISTA 

Considerando o que foi abordado acima, o contexto do século XIX é positivista, em que é 
ocorre o importante Congresso de Viena, por meio do qual finaliza as guerras napoleônicas, 
instituir a paz britânica e consolida o poder europeu.

É também no século XIX que alguns organismos internacionais começam a ser criados, como 
a Corte Permanente de Arbitragem (1899) e, igualmente, ocorre o desenvolvimento da ideia de 
vontade do Estado pelo filósofo alemã Hegel (Georg Wilhelm Friedrich Hegel – 1770-1831), por 
meio do qual se destaca que o Estado é a soma das vontades internas dos seus cidadãos e, 
com isso em mãos, o Estado tem a justificativa para o poder de se obrigar internacionalmente. 

Ainda, é também no século XIX que se iniciam os primeiros debates acerca das teorias 
monista e dualista do DIP, as quais se conectam à relação do Direito Internacional com o 
Direito Interno dos Estados. Ainda nas nossas aulas deste curso, discutiremos esse assunto 
relacionado às teorias monista e dualista, de forma detalhada. 

O FIM DO LONGO SÉCULO XIX

Considerando a eclosão da 1ª Guerra Mundial no final do século XIX, houve um certo pessimismo 
generalizado com as instituições internacionais e também com o futuro da Europa. 

Assim, ao final da 1ª Guerra, o DIP passa a ser pensado como um ideal para solução para os 
conflitos existentes. Isso vem à tona com as ideias do liberalismo internacionalista e do então 
presidente norte-americano,  Woodrow Wilson, denominado “14 pontos de Wilson”. Assim, o 
DIP é tratado como instrumento para promoção da paz. 

Desse modo, começa a ser vista uma institucionalização das relações internacionais com o 
surgimento da Liga das Nações, da Corte Permanente Internacional de Justiça, dentre outros 
organismos internacionais. No âmbito do fechamento da 1ª Guerra, ocorre a assinatura do 
Pacto Briand-Kellog (1928), na tentativa de solucionar as controvérsias existentes. O que, 
contudo, não impediu o fracasso da Liga das Nações e a eclosão da 2ª Guerra Mundial. 

Com isso, o DIP será novamente repensado, conforme trataremos aqui em nossas próximas 
aulas, não deixe de conferir! 
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4. O Conceito e os Desafios Contemporâneos do DIP

Histórico final
Com o fim da 2ª Guerra Mundial, ocorreu a criação da ONU em 1945 e se proibiu o uso da 
força e aceleração do processo de descolonização, contribuindo para o surgimento de novos 
Estados. 

Ainda, se observou, historicamente, o declínio da Europa e ascensão dos EUA e da URSS 
e a formação de organizações internacionais econômicas como FMI (Fundo Monetário 
Internacional), Banco Mundial e o GATT (“General Agreement on Tariffs and Trade” – Acordo 
Geral de Tarifas e Comércio -, o precursor da atual OMC – Organização Mundial do Comércio). 

Nesse cenário, ocorre, ainda, uma expansão internacional considerável dos Direitos Humanos 
em decorrência da DUDH – Declaração Universal de Direitos Humanos -, em 1948; os Pactos 
de 1966 e as organizações regionais como a OEA (Organização dos Estados Americanos). 

Ademais, começa a ser verificada a questão da responsabilização individual por crimes 
contra a humanidade a partir dos Tribunais de Nuremberg (“Partido Nazista”) e Tóquio 
(“Tóquio Imperial”).   Além disso, se observa um crescimento do número de organizações 
internacionais e tratados, os quais objetivavam codificar costumes internacionais. Verifica-se, 
desse modo, uma tendência à convivência em comunidade entre os Estados e organizações 
– a comunidade internacional. 

Importante destacar que com o fim da Guerra Fria, se observou uma forte hegemonia dos 
EUA e uma aceleração do processo de globalização e abertura comercial – Rodada Uruguai 
e OMC. Ainda, destacam-se, igualmente, o crescimento de intervenções humanitárias e o 
surgimento do Tribunal Penal Internacional para a apreciação de situações envolvendo crimes 
contra a humanidade, como genocídio. 

Conceito contemporâneo do DIP 
Como é possível observar até aqui, a ordem internacional é definida por meio da própria 
história da humanidade, logo, a definição contemporânea do DIP seguirá as novas tendências.  
Assim, pode-se dizer que o DIP Contemporâneo é o conjunto normativo de regras e 
princípios que regulam a relação entre os Sujeitos de DIP na sociedade internacional, 
de modo a garantir, de forma desafiadora, o funcionamento pacífico de uma ordem 
internacional globalizada. 

Funções do DIP 
Segundo Alberto do Amaral Júnior, as funções do DIP contam com uma atuação em várias 
frentes, tais como: (i) a identificação dos princípios normativos da ordem internacional; 
(ii) o estabelecimento de regras de coexistência e de cooperação; (iii) a qualificação dos 
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comportamentos internacionais dos Estados e organizações internacionais em geral; (iv) a 
mobilização para a obediência às regras de coexistência e cooperação. 

Desafios contemporâneos 
O primeiro dos grandes desafios contemporâneos do DIP é a sua fragmentação em diversos 
documentos internacionais, o que dificulta a aplicação das normas internacionais, levando 
à insegurança jurídica. 

Ainda, há que se considerar, por fim, a emergência climática (desenvolvimento sustentável 
– Agenda 2030 ONU); os novos atores internacionais (exemplos: empresas transnacionais, 
organizações não governamentais etc); a economia digital (exemplos: inteligência artificial, 
intervenções dos Estados no ambiente cibernético); a persistência de violação de Direitos 
Humanos e governos totalitários.
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5. As Principais Teorias de Fundamentação do DIP

Teorias que Fundamentam o DIP
De forma geral, observam-se as seguintes tendências doutrinárias:

• Voluntaristas (subjetivistas); 

• Objetivistas;

• Mistas (baseadas no pacta sunt servanda);

• Indeterminada (Koskenniemi). 

Veremos, a seguir, uma a uma. 

VOLUNTARISTAS (OU SUBJETIVISTAS) 

Para os voluntaristas, o Estado se obriga ao DIP em razão do exercício de sua própria 
vontade, no âmbito de sua própria soberania. Essa ‘vontade” pode ser expressa (tratados, 
acordos internacionais celebrados, por exemplo) ou tácita (tal como ocorre nos costumes). 

A doutrina majoritária critica bastante essa teoria, uma vez que o DIP seria obedecido por 
novos Estados que nunca estiverem nessa ordem antes, de modo que essa “vontade” 
seria bastante questionável. Ainda, a doutrina questiona como lidar com as situações de 
dissidências e com questões relativas ao direito posto (normas imperativas). 

OBJETIVISTAS

Para os objetivistas, o Estado se obriga ao DIP em razão da existência de regras e princípios 
internacionais independentemente da anuência dos sujeitos. Dentro dessa teoria há 
diversas tendências, como: lógicas (Kelsen, por exemplo); sociológicas; jusnaturalistas etc. 

As críticas doutrinárias que se faz aos objetivistas é a sua pouca ênfase na vontade dos 
Estados e incapacidade de responder, objetivamente, quais são os princípios que norteariam 
o DIP e os motivos que os levam à aplicação da validade universal do DIP. 

MISTAS

Para os teóricos da teoria mista (corrente objetivista moderada), sobretudo Dionisio Anzilotti, 
os Estados se obrigam ao DIP porque se guiam por princípios superiores em um contexto 
geral de pacta sunt servanda. Assim, se obrigam às normas do DIP de acordo com sua 
própria vontade e assim permanecem porque os pactos devem ser cumpridos. 

INDETERMINADA 

Essa teoria foi difundida pelo jurista finlandês Martti Antero Koskennie que trata o assunto 
partindo da ideia de que o DIP possui um problema de nascença: há uma ansiedade liberal no 
DIP, baseada nas tentativas de retirar práticas políticas, substituindo-as por uma regra de DIP 
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(“Rule of Law x Politics” – Regra do Direito x Política), sem, contudo, conseguir expurgar toda 
a política desse processo. 

Apesar disso, é possível gerar uma certa linguagem para as disputas internacionais, 
cuja coerência ocorre muito em razão do viés cognitivo dos integrantes da comunidade 
internacional, sobretudo para os Estados mais fortes, mas que, por outro lado, pode viabilizar 
uma linguagem de reivindicação pelos Estados mais fracos.
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6. Ordem Interna e Internacional: Breve Introdução

Linhas gerais 
É importante destacar inicialmente que este assunto é um tanto controverso doutrinariamente, 
porém, guarda grande importância prática para entender o funcionamento da sujeição dos 
Estados às normas internacionais, especialmente porque: 

• A ordem internacional justifica a interna ou ocorre o oposto? 

• É possível ocorrer o conflito entre ambas? Em caso positivo, qual prevalecerá? 

• Após o firmamento de uma acordo internacional, por exemplo, seria necessária a edição de uma 
norma interna para que a norma internacional tenha validade? 

Na tentativa de esclarecer essas questões práticas, há duas principais correntes doutrinárias: 
(i) Monista e (ii) Dualista, conforme veremos a seguir. 

Dualista
Conforme expusemos ao final da nossa terceira aula, foi no século XIX que se iniciaram os 
primeiros debates acerca das teorias monista e dualista do DIP. 

Para a teoria dualista há uma separação muito clara entre os ordenamentos internos e 
internacionais (externos), visto que há necessidade de conversão das normas internacionais 
em normas internas, isto é, uma vez firmado um tratado internacional, por exemplo, para que 
tenha validade no ordenamento interno será necessária a criação de uma norma, uma lei 
específica para promulgá-lo internamente.

Nesse contexto, no âmbito da teoria dualista, não poderia haver conflito entre ordem 
jurídica interna e ordem internacional, considerando essa separação muito clara entre os 
ordenamentos. 

DUALISMO E ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: CONFLITOS CONSTITUCIONAIS

Importante considerar que essa é a teoria que mais se aproxima da realidade do ordenamento 
jurídico brasileiro, na medida em que é necessária a criação de norma interna para validar 
acordo/tratado internacional. 

Em razão disso, há uma discussão doutrinária em caso de conflito entre o tratado celebrado 
e internalizado no ordenamento brasileiro, frente à Constituição Federal. Nesse cenário, 
entende-se que, se estivermos diante de um tratado de Direitos Humanos, este deverá 
prevalecer, em razão da disposição do art. 5º, §§2º e 3º da Constituição Federal. 

Contudo, caso o conflito esteja relacionado a um tratado internacional que verse sobre outra 
temática e Constituição posterior, prevalecerá o tratado internacional firmado. Na hipótese de 
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Constituição Federal anterior frente ao conflito normativo internacional, deverá prevalecer a 
previsão constitucional . 

Monista 
Para a teoria monista há uma unidade entre os ordenamentos interno e internacional, 
considerando que há uma aplicabilidade direta das normas internacionais, isto é, uma vez 
firmado um acordo, tratado internacional, terá validade imediata no ordenamento jurídico 
interno do Estado que o celebrou, sem necessidade de uma criação de norma interna para 
isso. 

Contudo, em caso de conflito entre as normas internas e internacionais, há algumas respostas 
teóricas para apresentar alguma solução. A teoria monista, por isso, tem algumas vertentes, 
como por exemplo a teoria monista nacionalista, a monista internacionalista, e a monista 
internacionalista dialógica.   

• Monismo nacionalista: Assim, para os monistas nacionalistas, em caso de conflito, deverá preva-
lecer o direito nacional, muito em razão da questão da soberania absoluta do Estado. 

• Monismo internacionalista: Para os monistas internacionalistas, a ordem internacional é que 
deve ter prevalência sobre a ordem jurídica interna em caso de conflito, pois representa um orde-
namento jurídico superior e que decorreu da própria autonomia da vontade do Estado em firmar as 
normas internacionais (pacta sunt servanda). 

• Monismo internacionalista dialógico: Proposta do jurista brasileiro Valério Mazzuoli, para quem 
em caso de conflitos entre normas internas e internacionais relativas aos Direitos Humanos, deve-se 
realizar um diálogo das fontes para prevalecer a que for mais favorável ao ser humano.

Perspectivas contemporâneas 
Para o jurista Valério Mazzuoli, a teoria que atenderia o DIP no mundo contemporâneo 
seria a vertente monista internacionalista, considerando que permite o solucionamento de 
controvérsias internacionais, fomentando o desenvolvimento do direito internacional e a 
evolução da comunidade das nações, para que encontrem a concretização de uma sociedade 
internacional universal. 

Entretanto, é importante pontuar que, em geral, as perspectivas contemporâneas são pautas 
por escolhas político-constitucionais dos Estados, havendo muitas formas de interpretar a 
relação entre a ordem jurídica interna e a ordem jurídica internacional, uma vez que diversos 
temas internacionais são pensados e interpretados de formas diferentes, por exemplo, não 
se aplicará de forma igual os tratados de direitos humanos e os tratados de investimentos 
financeiros. 
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7. Direito Internacional Público (DIIP) X Direito 
Internacional Privado (DIPRI)

Direito Internacional Público 
Como vimos até aqui, é no âmbito do DIP que ocorrem as relações internacionais entre os 
sujeitos de DIP (Exemplos: Estados, organizações internacionais). Há, por isso, uma certa 
relação horizontal entre esses entes, que implica na responsabilidade internacional e que 
ocorre na sociedade internacional. 

Nesse sentido, pense em situações como delimitação de território; uso da força; elaboração 
e discussão de tratados/acordos internacionais; direitos humanos; relações comerciais 
internacionais etc; são elas situações que envolvem relações internacionais públicas. 

Direito Internacional Privado 
Por outro lado, o Direito Internacional Privado (DIPri) está intimamente ligado às relações 
internacionais privadas, envolvendo a aplicação de normas de outros países em território 
doméstico, baseando-se nas regras previstas no ordenamento jurídico dos países envolvidos 
(exemplo do Brasil, com as previsões constantes na Lei De Introdução ao Direito Brasileiro – 
LINDB – Decreto-Lei nº 4.657/1942 – sobretudo os artigos 7º a 19). 

Nesse contexto, observe os seguintes trechos doutrinários, extraídos da obra: “Direito 
Internacional Privado – teoria e prática”, do jurista Beat Walter Rechsteiner: 

(...) o direito internacional privado resolve, essencialmente, conflitos de leis no espaço referentes ao direito 
privado, ou seja, determina o direito aplicável a uma relação jurídica de direito privado com conexão internacional. 
Não soluciona a questão jurídica propriamente dita, indicando, tão somente, qual direito, dentre aqueles que 
tenham conexão com a lide sub judice, deverá ser aplicado pelo juiz ao caso concreto (direito internacional 
privado stricto sensu).

(...)

As normas relacionadas ao direito internacional privado, em sua essência, ainda têm a sua 
origem no direito interno, possuindo cada Estado, assim, suas próprias normas de direito 
internacional privado . 

Há, por isso, no DIPri uma questão de responsabilidade interna da aplicação do direito, 
envolvendo pontos relacionados à escolha do foro/lei aplicável diante do elemento estrangeiro 
encontrada no caso concreto no âmbito doméstico em diversas situações, como divórcio 
com estrangeiro; regime de bens no âmbito do casamento com estrangeiro; contratos 
internacionais etc. 
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No Brasil, como dissemos acima, uma das principais fontes de DIPri é a LINDB, além de 
algumas previsões constitucionais (como, por exemplo, as encontradas em: art. 4º; art. 5º, 
XXXI; art. 105, I, “i”); tratados/acordos internacionais dos quais o Brasil seja parte; e também, 
podem ser consideradas como fontes de DIPri, os usos e costumes praticados interna e 
internacionalmente. 

Direito transnacional 
Para conhecimento adicional é interessante dizer que há um entendimento doutrinário 
relacionado ao chamado Direito Transnacional, iniciado pelo jurista norte-americano Philip 
Jessup (1897-1986). 

Esse complexo Direito Transnacional seria composto por relações que extrapolam as 
fronteiras nacionais e se dão em razão do aumento de questões relacionadas à 
globalização, aos padrões internacionais e à soft law. 

Com isso, a dicotomia entre DIP e DIPri se mostraria mais atenuada, o que, inclusive, no Brasil 
é tratado pelo jurista Alberto do Amaral Junior.



www.trilhante.com.br 19

8. O DIP é Direito?
Considerando o que foi trabalhado até aqui, você pode estar se perguntando: bom, já que o DIP 
se baseia em relações horizontais internacionais e em questões relacionadas à manifestação 
da vontade dos Estados, será que pode ser considerado como um ramo autônomo do 
Direito? 

Alguns dirão que sim, o DIP é um ramo autônomo do Direito e outros dirão que não, seria mais 
uma espécie de conjunto performático das relações internacionais. De forma mais detalhada, 
é o que será abordado a seguir. 

Posicionamentos contrários
Como dito acima, para aqueles que são contrários ao fato de o DIP ser propriamente um 
Direito, o DIP é visto como um Direito Performático, seria um mero teatro, diante da ausência 
de um governo mundial ou polícia internacional que obrigasse o cumprimento de determinada 
ação/omissão dos Estados. 

E, com isso, não haveria coerência normativa, já que as normas internacionais são produzidas 
de forma fragmentada, sem um Poder Legislativo único, comum a todos os Estados.   
Nesse contexto, não haveria, também, uma possibilidade de limitar a atuação dos atores mais 
fortes da sociedade internacional em relação aos mais fracos. 

Posicionamentos a favor 
Para aqueles que se posicionam a favor do DIP ser um ramo do Direito, propriamente dito, 
há argumentos no sentido de que o DIP existe com base em normas e princípios próprios; 
cortes internacionais e regimes internacionais que dialogam com os ordenamentos jurídicos 
internos dos Estados, inclusive, a respeito da incorporação do DIP no Direito Interno. Desse 
modo, toda a construção do DIP até aqui, conquistada em razão das ações políticas e 
relações internacionais entre os governos dos Estados ao longo dos anos, não poderiam ser 
inutilizados. 

O DIP, ainda, contribui para o alinhamento de expectativas em relação às ações praticadas 
pelos atores da sociedade internacional, a fim de que atuem de maneira minimamente racional 
no que se refere ao comportamento desses atores. Em consequência disso, contribui para a 
formação de valores e de determinadas regras para o próprio contexto da sociedade interna 
do próprio Estado. 

Ainda, o DIP trata a respeito das consequências em caso de violação de normas para os 
sujeitos internacionais envolvidos, muito embora não possua governo mundial ou polícia 
internacional comuns a toda a sociedade internacional. 

Por fim, os afirmadores do DIP como Direito, apontam que é necessário considerar que os mais 
diversos ramos do Direito possuem limitações também, e nem por isso, deixam de existir, de 
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