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Resumo: I. Introdução; II. As especificidades do processo de formação 
do direito internacional; III. As especificidades do processo jurisdicional 
do direito internacional; IV. As especificidades do processo de execução 
do direito internacional; V. A existência e a validade do direito 
internacional como ordem normativa distinta do direito interno; VI. 
Conclusão; Referências Bibliográficas.   

I.  Introdução 

Conceituar o direito internacional público é, por natureza, um exercício 
contraditório1. A razão é clara e reside no fato de ser esta uma tarefa 
simultaneamente simples e complexa. De fato, é natural reconhecermos quase que 
instintivamente os limites de abrangência do direito internacional, seus elementos 
constitutivos e sua definição. Tal conjunto legal tem o Estado como figura central 
e se aplica no universo social de relação deste com seus pares ou aqueles dotados 
de capacidade jurídica internacional. Em outras palavras, com pequenas variações 
cosméticas, o direito internacional pode ser conceituado como um sistema 
normativo aplicado à sociedade internacional2.  

Este conceito, contudo, por mais simples que possa parecer, esconde mais que 
revela. Como determinar a natureza jurídica deste conjunto de normas que tem 
como destinatário uma ordem jurídica distinta daquela própria ao direito interno? 
Como reconhecer os processos de formação normativa diante de uma organização 
social especial e diferenciada daquela na qual recai a normativa interna? Como 
definir sua natureza obrigatória, as especificidades de seu processo coercitivo, a 

 

 1  O vocábulo definir vincula-se a expressão latina de finis, podendo ser entendido 
como o efeito de por fim, de establecer os limites de abrangência de um dado conceito ou 
objeto. A. Dauzat, Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Larousse, 1971, p.56. 
 2 Com efeito, esta acepção tem sido comumente reconhecida. Para A. Pellet, o 
Direito Internacional se define ‘como o direito aplicável à sociedade internacional’ (A. 
Pellet, P. Daillier, Droit International Public, T.G.D.J, 7ª Ed., p.35.). A. R. Brotóns, por 
sua vez, o conceitua ‘como o conjunto de normas jurídicas que, em um dado momento, 
regula as relações (direitos e obrigações) dos membros da sociedade internacional, ou 
seja, daqueles a quem se reconhece características de sujeito na respectiva ordem’ (A. R. 
Brotóns, Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, 2007, p.45). P. M. Dupuy apresenta o 
Direito Internacional como ‘o conjunto de normas e instituições destinadas a reger a 
sociedade internacional’ (P.M. Dupuy, Droit International Public, Dalloz, 3ª Ed., p.1). D. 
Carreau, corrobora, afirmando que o Direito Internacional é concebido como ‘o conjunto 
de regras que presidem as relações interestatais’ (D. Carreau, Droit International, Pedone, 
9ª Ed., p.34.). Finalmente para F. Castberg: ‘O direito internacional publico é uma ordem 
legal criada a partir do relacionamento entre os Estados e legalmente obrigatória para eles’ 
(F. Casteberg, International law in our time, RCADI, 1973, p. 5.) 
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forma e a extensão de sua força normativa diante de um direito que não responde 
aos mesmos imperativos de ordem legislativa, executiva ou jurisdicional daqueles 
que estamos habituados a lidar no âmbito do direito interno? As respostas não são 
obvias e nestes casos nem sempre claras.  

De fato, T. Buergenthal e B. Conforti já apresentam definições bem mais 
complexas antecipando parte das dificuldades na determinação dos reais 
contornos do direito internacional. Para o primeiro, este ‘tem um alcance amplo e 
pode ser definido mais adequadamente como o direito que lida com a conduta dos 
Estados e das Organizações Internacionais e com suas relações inter se, assim 
como com algumas de suas relações com pessoas, sejam naturais ou jurídicas’3. 
Para o segundo ‘a característica mais relevante do direito internacional atual é 
dada justamente pela circunstância de que este não regula somente as matérias 
atinentes às relações interestatais, sendo que, além de dirigir-se fundamentalmente 
aos Estados, o direito internacional tende a disciplinar matérias atinentes às 
relações individuais, ou seja, às relações internas das comunidades estatais’4. J. 
O’Brien também ressalva que ‘no começo do século XX, poder-se-ia afirmar com 
segurança que o Direito Internacional Público relacionava-se somente com as 
relações entre os Estados; porém, hoje é aceito que o tema se estende aos direitos 
e deveres de organizações internacionais, empresas e indivíduos’5. Antonio Celso 
A. Pereira enfatiza o direito internacional como um ‘conjunto de normas e 
instituições que tem como objeto reger a vida internacional e construir a paz, 
promover o desenvolvimento, em suma, buscar a realização e a dignidade do 
gênero humano’6. E. Decaux, por fim salienta que: ‘por muito tempo, o direito 
internacional ficou limitado às relações entre os Estados, depois se estendeu às 
organizações internacionais criadas por estes Estados e, após, igualmente às 
pessoas naturais e jurídicas’7.  

A unanimidade na definição não existe e já anuncia a complexidade do 
conceito. Determinar o que é o direito internacional é, portanto um exercício que 
impõe como imperativo determinar suas qualidades, seus destinatários, seu 
conteúdo, sua natureza normativa e as regras que orientam sua formação e 
aplicação. Neste artigo, lidar-se-á com a análise pontual das qualidades e 
especificidades do direito internacional que o caracterizam como tal, buscando-se, 
desta forma, distingui-lo daquilo que ele não é. Logo, admitindo que o direito 
internacional está vinculado à sociedade internacional é evidente que a forma 
como esta se estabelece impacta a maneira como este é produzido, suas 
especificidade e as regras que permitem reconhecê-lo como válido. O problema 
aqui é particularmente espinhoso e uma resposta satisfatória consolidaria a 
existência e reforçaria a legitimidade do direito internacional.  

 

 3  T. Buergenthal, S.D. Murphy, Public International Law, West Group, 3ª Ed., 
p.2. 
 4  B. Conforti, Derecho Internacional, Zavalia, 1995, p.13. 
 5 J. O’Brien, International Law, Cavendish, 2002, p.1. 
 6 A.C.Alves Pereira, Soberania e Pós modernidade, O Brasil e os novos desafios 
do direito internacional, coordenador L. N. C. Brant, Editora Forense, 2004, p. 621.  
 7 E. Decaux, Droit International Public, Dalloz, 5 ed, p.16. 
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A validade do direito internacional não é medida em razão da autoridade da 
norma isolada, mas em função do reconhecimento social de sua existência 
enquanto ordem normativa. Neste sentido, o direito internacional se adéqua à 
realidade internacional e encontra nesta a razão de sua existência. Como tal, sua 
estrutura ainda fortemente descentralizada, relacional, prioritariamente não 
hierarquizada, de coordenação e de coexistência tem sido enfatizada. 
Respondendo à lógica da igualdade e da independência soberana, o direito 
internacional reflete a concepção de uma sociedade internacional ainda em grande 
medida anárquica e formada pela justaposição de Estados cuja dinâmica é 
horizontalizada8.  

Tal composição é diametralmente oposta ao sistema centralizado, 
hierarquizado e de subordinação próprio às estruturas domésticas cujo poder de 
comando do Estado está relacionado à obediência daqueles a ele submetidos9. De 
fato, os fundamentos do direito internacional são realmente distintos daqueles que 
orientam o direito interno. Mas qual o alcance desta realidade? Seria o direito 
internacional um direito arcaico e primitivo, cujo desenvolvimento em direção a 
realidade normativa interna ainda não se completou? Quais são as especificidades 
da ordem normativa internacional? Como demonstrar sua existência e validade?  

Para responder a essas perguntas, partir-se-á da análise de características 
essenciais do direito internacional que podem ser observadas a partir de uma tripla 
perspectiva: Legislativa (formação) (I), Judiciária (ordem jurisdicional) (II) e 
Executiva (coercitiva-sancionatória) (III). 

II.  As especificidades do processo de formação do direito internacional 

O direito internacional é profundamente marcado pela inexistência de um 
órgão centralizado, universal e especializado na produção legislativa. Trata-se de 
uma ordem normativa sem a presença de um corpo legislativo concentrado com 
competência de produção de normas cujo conteúdo seria aberto, amplo, geral e o 
destinatário universal. Trata-se de uma ordem normativa na qual inexiste uma 
posição de subordinação dos Estados a uma ordem institucional a ele superior. Tal 
lacuna institucional provoca um regime legislativo no qual, em grande medida, o 
Estado, autor da norma, visa garantir sua coexistência e colaboração com outro 
Estado, dirigindo a produção normativa a si próprio. Tem-se aqui aquilo que com 
muita propriedade G. Scelle chamou do desdobramento funcional. O regime de 
produção de normas é, portanto descentralizado entre os membros da sociedade 
internacional que, gozando de soberania, constroem uma sociedade na qual aquele 
que produz a norma só poderá destiná-la a si mesmo. Reflete-se assim uma 
estrutura normativa própria ao direito dos contratos, mas distinta no fato de que 
não haveria submissão da produção normativa a um sistema integrado e 

 

 8 J. A. P. Ridruejo,  Le droit international à la veille du vingt et unième siècle: 
normes, faits et valeurs: cours général de droit international public, 1998, pp. 26-40.       
 9 K. N. Waltz Theory of International Politics, 1979, p.88. 
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hierárquico próximo do conceito de Constituição, algo inexistente na ordem 
normativa internacional.  

(a) A inexistência de um poder legislativo central não significa, contudo 
que certa centralização da competência legislativa não possa vir a ser observada 
no âmbito das Organizações internacionais. Mas qual o alcance desta 
centralização?  

A ideia de que o direito internacional responde igualmente a um modelo de 
cooperação presente no seio das organizações internacionais é bem conhecida. A 
consciência de interesses comuns que fundamenta certa solidariedade existe em 
parte na sociedade internacional (geselschaft), mas é o elemento central na 
concepção de uma comunidade internacional (gemeinschaft10), construída aqui no 
universo restrito de uma organização internacional. Tem-se a edificação eventual 
de instituições estáveis que respondem pelos interesses contidos em seus tratados 
constitutivos. Evidentemente, nestes casos um sistema legislativo delegado se 
torna possível. A própria organização pode permitir que na defesa de seu interesse 
institucional um de seus órgãos venha a produzir norma, seja ela de hard law ou 
soft law11, e que estas sejam dirigidas a todos os membros da referida 
organização. A lógica da capacidade legislativa delegada se impõe e, assim como 
no direito interno, o destinatário da norma pode não ser necessariamente o autor e 
o conteúdo da norma pode não ser necessariamente aquele que desejava seu 
destinatário.  

Tal fenômeno terá consequências ainda mais profundas diante da 
universalidade do reconhecimento da Carta das Nações Unidas, o que levou parte 
da doutrina a sustentar que a “Carta das Nações Unidas representaria a 
Constituição da comunidade internacional”12 ou que “o direito das Nações Unidas 
estabeleceria os princípios constitucionais da comunidade internacional”13. De 
fato, o desenvolvimento do direito internacional por via institucional garante certa 
adaptação do processo legislativo internacional aos moldes de uma hierarquia de 
valores própria a ideia de comunidade. Não se pode negar que o principio de 

 

 10 Geselschaft e Gemeinschaft são conceitos de Ferdinand Tonnies: Ferdinand 
Tönnies (ed. Jose Harris), Community and Civil Society, Cambridge University Press, 
2001. O que diferencia a comunidade da sociedade é o tipo de vínculo estabelecido entre 
seus membros. O comunitário é subjetivo, tem por base um sentimento, seja ele de 
parentesco, de vizinhança ou amizadade. O societário, por sua vez, baseia-se apenas em 
uma necessidade de troca, ou seja, em interesses. Assim, é possível dizer que uma 
comunidade é mais coesa que uma sociedade, está sempre em estado de tensão. Ver  P. 
Daillier; A. Pellet, Droit International Public, L.G.D.J., 2002, p. 38. 
 11 “O conjunto dessas normas incertas, quer seja por seu conteúdo, quer seja por sua 
inclusão em uma fonte não suscetível de criar obrigações jurídicas (atos concertados não 
convencionais e recomendações de organizações internacionais) é a chamada soft law”, 
opondo-se àquelas que possuem caráter vinculante, chamadas hard law. P. Daillier; A. 
Pellet, Droit International Public, L.G.D.J., 2002, p.389. 
 12 C. Tomuschat, The United Nations at age fifty: A legal perspective, Kluwer Law 
International, 1995, p. IX. 
 13 B. Simma, Universelles Volkerrecht, Berlin, 1984, p. 55. 
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constitucionalização da ordem internacional delegada à Carta das Nações Unidas 
simboliza um adequado sentimento de união e unidade. Ela representa igualmente 
um apropriado grau de solidariedade e integração. A criação de um valor 
fundador. Finalmente, ela reflete um convívio social sob o império do direito14. 

 Contudo, não parece apropriado reproduzir, na esfera internacional, o 
conceito de constituição conforme disposto no direito interno. Afinal, este é quase 
inseparável do conteúdo da democracia. A constituição implica igualmente na 
limitação dos poderes públicos e na garantia de liberdades individuais. Ela se 
manifesta ainda pelo controle de constitucionalidade do processo e do conteúdo 
legislativo. Nada disto se reproduz na ótica internacional. Além do mais, a 
capacidade centralizada de produção de normas é profundamente limitada. 
Primeiramente, seu destino é circunscrito aos Estados que consentiram pertencer a 
esta organização. Por outro lado, as normas produzidas no seio das organizações 
internacionais têm seu conteúdo restrito pelos objetivos dispostos no tratado 
constitutivo da referida organização internacional.  

(b) Embora descentralizado o sistema normativo internacional reconhece a 
hierarquia de certos valores internacionais 

A consequência normativa de tal fenômeno não é irrisória e permite 
reconhecer uma absoluta divisão da norma em camadas. Em outras palavras, o 
direito internacional passa a garantir uma incipiente hierarquia de conteúdo 
material de certa categoria de normas consideradas como o fundamento da 
cooperação e da solidariedade15. Estas normas imperativas ou de jus cogens16 irão 
interagir e conviver com um direito internacional que é, por natureza, 
eminentemente não hierárquico17. Esta combinação entre tipos de ordens jurídicas 
distintas pode também ser observada na hierarquia normativa decorrente de 
previsão convencional prevista no tratado constitutivo de certas Organizações 
internacionais. Este é o caso, por exemplo, do artigo 103 da Carta das Nações 
Unidas que dispõe que “no caso de conflito entre as obrigações dos Membros das 
Nações Unidas, em virtude da presente Carta e as obrigações resultantes de 
qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em 
virtude da presente Carta”. Este movimento traduz, portanto, uma tendência à 

 

 14 S. Szurek, La Charte des Nations Unies, Constitutions Mondiale?, Commentaire 
de la Charte des Nations Unies article par articles, Economica, 2005, p.32.  
 15 A. A. C. Trindade, International law for humankind: towards a new “jus 
gentium”: general course on public international law, RCADI, 2005. 
 16 S. Kadelbach, Jus cogens, obligations `erga omnes` and other rules – the 
identification of fundamental norms, 2006. 
 17  J. Verhoeven, “Sur les ‘bons’ et les ‘mauvais’ emplois du jus cogens", III 
Anuário Brasileiro de Direito Internacional, Vol.1, 2008. pp. 133-160.  
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“comunitarização”18 a partir do momento em que consolida a superioridade de 
alguns valores em torno dos quais se organiza a Sociedade Internacional19. 

A existência de uma eventual hierarquia na ordem jurídica internacional 
provoca a convivência necessária entre valores (interesses) coletivos20 e a vontade 
individual (soberana)21 dos Estados22. O resultado deste caráter dual é a 
consolidação de regimes específicos23, cuja principal característica é a produção 
de normas com caráter de juridicidade variável24. O direito internacional 
apresenta, portanto, certa normatividade com intensidade relativa25, podendo ser 
criado por via de normas brandas (soft Law) e rígidas (hard Law)26. A unidade da 
ordem internacional é constituída pela interação entre estas duas dimensões com 
tendências normativas distintas. Neste contexto, a opção por um arranjo mais ou 
menos normatizado (normas rígidas ou brandas) dependerá das especificidades da 
área que será regulada e da intenção do autor da norma. Evidentemente, padrões 
mais rígidos geram a responsabilidade em caso de inexecução e tendem a serem 
mais eficazes que aqueles mais brandos27. Contudo, a soft law tem igualmente 
efeitos no universo do direito e pode vir a gerar norma com força de 
obrigatoriedade por outras vias. De todo modo, é inegável que esta dupla 
dimensão legislativa é uma importante especificidade da ordem jurídica 
internacional28.  

O sistema de produção normativa no direito internacional é descentralizado e 
distinto da ordem concentrada própria ao direito interno. Neste, a lei é a expressão 
da vontade geral e o fundamento da autoridade da extensão da norma a todos, 
sendo dotada de primazia em face de outras fontes eventuais e criando uma 
estrutura hierárquica das mesmas, articulada a partir da separação de poderes. Lei 
– decreto – regulamento- contrato. Esta hierarquia pode ser observada igualmente 
na coerência e unidade do ato legislativo que encontra sua validade em uma 
norma hierarquicamente superior.  

Na perspectiva internacional, todavia, a teoria das fontes múltiplas reforça a 
inexistência de uma estrutura legislativa coerente e uniforme. O direito 

 

 18 A. Pellet, Le droit internationel entre souveraineté et communauté 
internationale, 2006. 
 19 M. Koskenniemi, What´s International Law For?, 2003, pp.110-111.  
 20 C. Tomuschat, The fundamental rules of the international legal order, Editado 
por J. M. Thouvenin, 2006. 
 21 M. Kamto, La volonté de l'état en droit international, RCADI, 2004. 
 22 A. Pellet, As Novas Tendências do Direito Internacional: Aspectos 
“Macrojurídicos”, 2003, pp.14-25. 
 23 D. Shelton, Normative hierarchy in international law, 2006. 
 24 B. Simma; D. Pulkowski, Of planets and the universe: self-contained regimes in 
International Law, 2006. 
 25 D. Shelton, International Law and “Relative Normativity”, 2003. 
 26 K. Abbot e D. Snidal, Hard and soft law in the International Governance, 2000. 
 27 D. Lage, Para Entender a jurisdicionalização do direito internacional, 2008, pp. 
45-72. 
 28 P. Weil, Towards relative normativity in International Law?, 1983 
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internacional pode ser, portanto, formado por processos variados que são no 
fundo não hierarquizados e complementares. Não há hierarquia de fontes na 
perspectiva internacional. O direito internacional pode ter assim uma formação 
convencional por via de acordo bilateral ou multilateral, ou uma criação 
espontânea por via consuetudinária ou surgir como princípio geral de direito. A 
norma internacional pode ter mesmo uma origem reconhecida por via de ato 
unilateral, por via de decisão jurisdicional ou por meio de decisões de 
organizações internacionais cuja capacidade lhe foi delegada. Todas as fontes 
podem ser utilizadas simultaneamente. A gênese do direito internacional é de tal 
forma extraordinária e variada que sua existência pode ser fundada em fontes 
auxiliares como declarações ou recomendações, por exemplo, que na sua origem 
não gozam de força obrigatória, mas que inspiram a criação do direito por outras 
fontes reconhecidas como principais. 

III. As especificidades do processo jurisdicional do direito internacional 

O sistema jurisdicional internacional é profundamente dinâmico e opera em 
um duplo movimento. Em primeiro lugar toda a construção de uma jurisdição 
permanente se deu dentro dos limites da C.I.J., principal jurisdição das Nações 
Unidas. Trata-se de uma jurisdição facultativa dependente do consentimento para 
o seu exercício. De fato, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça dispõe no 
artigo 36 que: ‘a competência da Corte se estende a todos os casos submetidos a 
ela pelas partes bem como a todos os casos especialmente previstos na Carta das 
Nações Unidas ou nos tratados ou Convenções em vigor’. Isto significa que não 
cabe no âmbito da C.I.J. nada semelhante a um estabelecimento de competência 
ex officio, ou uma resposta jurisdicional a uma ação popular ou mesmo uma 
decisão de natureza erga omnes. A C.I.J. julga de forma contenciosa unicamente 
Estados soberanos, tem que demonstrar sua competência e a admissibilidade da 
demanda e sua decisão é restrita às partes e ao caso em questão. Além do mais, a 
jurisdição internacional é profundamente limitada no que diz respeito à execução 
de suas decisões. O artigo 94 parágrafo 2 permite o encaminhamento de uma 
demanda ao Conselho de Segurança em caso de inexecução, mas não determina 
com clareza qual medida o Conselho poderia tomar (3.1).  

Por outro lado, o sistema jurisdicional internacional vem recentemente sendo 
aplicado igualmente às novas áreas de atuação do direito internacional. O sistema 
internacional de proteção dos direitos do homem, o direito internacional penal ou 
mesmo o sistema de solução de controvérsias no âmbito da Organização mundial 
do comercio tem gerado uma necessária adaptação das regras processuais vis a vis 
à lógica jurisdicional própria à C.I.J. Tal regime de fragmentação jurisdicional 
opera uma acomodação da diversidade das regras processuais (3.2). 

(a) A natureza facultativa da principal jurisdição das Nações Unidas e suas 
particularidades processuais 

A análise das especificidades da jurisdição internacional impõe 
preliminarmente uma distinção entre a noção de jurisdição e a de competência. 
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Assim, embora no caso Consessions Mavrommatis en Palestine, a C.P.J.I. sustente 
que ela "não tem que se perguntar, particularmente, se competência e jurisdição 
[...] devem ser consideradas sempre e em todas as circunstâncias como expressões 
sinônimas"29, o juiz ad hoc albanês, Dr. Draxner, no caso Detroit de Corfou 
sublinha corretamente que "a aceitação da jurisdição da Corte é uma condição 
preliminar da capacidade de encaminhar uma demanda à Corte. Mas por esse ato 
(a declaração de reconhecimento da jurisdição), a competência da Corte ainda não 
foi naturalmente estabelecida. Para que a competência seja reconhecida, é preciso 
a ratificação de um compromisso, a aceitação da competência obrigatória ou a 
aceitação prévia prevista em tratados ou convenções conforme o disposto nos 
artigos 36, §1, e artigo 36, §2, do Estatuto."30 

Isto significa que a jurisdição é a capacidade para conhecer e decidir uma 
determinada controvérsia de ordem jurídica. Ela é o juris dicere31 ao passo que a 
noção de competência autoriza o juiz a ocupar-se de um caso determinado. A 
competência é assim uma exigência necessária do poder de julgar. É só por ela 
que se pode estabelecer os casos em que o titular do poder está autorizado a 
exercê-lo. Na realidade, um tribunal pode ter jurisdição, mas carecer de 
competência num caso determinado, em razão do território, ratione loci, das 
pessoas, ratione personae, da matéria, ratione materiae, ou do tempo, ratione 
temporis. A principal diferença entre os dois conceitos parece assim residir no fato 
de que o juiz internacional, cuja jurisdição foi estabelecida, estuda as questões 
ditas de aceitabilidade, mediante a análise de sua competência32. A competência 
permite determinar se um caso considerado individualmente responde às 
condições específicas necessárias para que o tribunal possa se pronunciar33.  

Tal distinção tem um efeito concreto no âmbito da C.I.J. Considerando que o 
artigo 92, da Carta das Nações Unidas estipula que "o Estatuto da C.I.J. está 
anexado à presente Carta, da qual é parte integrante", e que, segundo o artigo 93 
da Carta, "todos os membros das Nações Unidas são ipso facto partes no Estatuto 
da Corte Internacional de Justiça", deve-se reconhecer que ao ratificar a Carta das 
Nações Unidas, os Estados aceitam a autoridade jurisdicional da Corte. De fato 
eles o fazem, mas neste caso reconhecem a sua jurisdição. Isto não significa, 
contudo, que a Corte seria competente para julgar qualquer Estado em qualquer 
circunstancia. Sua competência é facultativa e depende, portanto de outro ato de 
delegação que deve ser reconhecido e demonstrado pela Corte.  

 

 29 C.P.J.I. Série A – Nº2 – 1924, p. 10 
 30 C.I.J., Rec. 1947-48, pp. 39-40. 
 31 A.A. Mawdsley, ‘La jurisdiccion contenciosa de la Corte internacional de 
Justicia a luz de la jurisprudencia de este alto tribunal’, Le droit international dans un 
monde en mutation, Liber Amicorum, Eduardo Jiménez de Aréchaga, Fundation de 
Cultura universitaria, Montevideo, 1991, p. 1099 
 32 G. Abi-Saab, Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour 
internationale : Etude des notions fondamentales de procédure et des moyens de leur mise 
en oeuvre, Pédone, Paris, 1967, p. 58. 
 33 Hervé Ascencio, L’autorité de la chose décidée en droit international public, 
thèse, Paris X, 1997, p. 489. 
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Tem-se aqui o elemento de especificidade central do universo jurisdicional 
internacional. O exercício da jurisdição internacional depende do consentimento 
das partes. Assim, diferentemente da situação dos particulares perante os tribunais 
internos, os Estados só estão submetidos à jurisdição da C.I.J. por um 
determinado litígio, se eles assim o consentem. Como acentua a C.P.I.J., no 
parecer consultivo relativo ao Statut de la Carélie orientale,: "está bem 
estabelecido no direito internacional que nenhum Estado poderia ser obrigado a 
submeter suas controvérsias com os outros Estados seja à arbitragem, seja, enfim, 
a não importa qual procedimento de solução pacífica, sem seu consentimento."34 
Isso quer dizer que a função jurisdicional junto à principal jurisdição das Nações 
Unidas é essencialmente de natureza voluntária. Ela se atém ao princípio segundo 
o qual um juiz internacional, embora tenha sido constituído como tal, não pode 
estender sua atividade jurisdicional, a menos que sua jurisdição seja 
comprovadamente competente e que um consentimento tenha sido outorgado, 
previamente, por todos os Estados partes numa controvérsia.35 Este é o conceito 
de base do processo jurisdicional no âmbito da C.I.J.  

De fato, a necessidade de um consentimento dos Estados partes para que a 
Corte possa exercer sua competência contenciosa é lembrada sistematicamente e 
em termos categóricos pelas duas cortes (C.P.J.I. e C.I.J.). Assim, no caso Droits 
des minorités em Haute-Silésie, a Corte assinalou que sua jurisdição depende da 
vontade das Partes.36 No caso Or monétaire pris à Rome en 1943 declarou que 
não podia exercer sua jurisdição relativa a um Estado a não ser com o 
consentimento deste último.37 Assim também no caso Plateau continental de la 
Mer Egée, quando assinalou que um exame de ofício da existência desse 
consentimento é ainda mais imperativo quando uma das partes se abstém de 
comparecer ou fazer valer seus meios.38 Finalmente, a C.I.J. lembrou na sua 
sentença de 30 de junho de 1995, no caso Timor oriental, que ela não pode 
resolver uma controvérsia entre dois Estados sem que estes tenham consentido na 
sua jurisdição.39 

Sendo assim, o efeito obrigatório e definitivo da sentença internacional 
aparece como uma consequência jurídica do consentimento, ou seja, da 
manifestação da vontade das partes de submeter o litígio à jurisdição. Em outras 
palavras, a sentença internacional tira seu fundamento essencialmente do acordo 
das partes, da regra pacta sunt servanda encarnada na norma processual relativa 
ao compromisso de arbitragem, à cláusula compromissória, a um tratado 

 

 34 C.P.J.I., série B, N°5, p. 27. 
 35 E. Suy, ‘Article 25 de la Charte des Nations Unies’ La Charte des Nations Unies, 
Commentaire article par article, sous la direction de Jean Pierre Cot et Alain Pellet, 
Economica, Paris, 1991, pp. 473-474. 
 36 C.P.J.I., Série A, n° 15, p. 22. Ver igualmente o caso da Usine de Chorzow, 
C.P.I.J.,  Série A, n° 17, pp. 37-38. 
 37 C.I.J., Rec. 1954. p. 32. 
 38 C.I.J., Rec. 1978, p. 9. 
 39 C.I.J., Rec. 1995, p. 101. 
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garantindo a arbitragem obrigatória, ao Estatuto da CIJ, ou qualquer outro 
instrumento jurídico pelo qual as partes aceitam a obrigação de se apresentar 
perante o órgão jurisdicional"40. Na verdade, o recurso ao consentimento 
voluntário enquanto mecanismo de garantia da legitimidade do ato jurisdicional 
responde ao fraco grau de institucionalização e ao caráter nitidamente 
descentralizado da sociedade internacional.  

As consequências deste sistema facultativo impactam particularmente o 
funcionamento da jurisdição internacional. 

1.  A ação jurisdicional deve-se vincular às conclusões das partes 

Em razão de sua natureza facultativa, as jurisdições internacionais devem 
respeitar o objeto da instância, conforme aquilo que está especificado pela 
demanda das partes. É à demanda que se deve referir para determinar os limites 
objetivos da sentença. Isso decorre da aplicação do artigo 40, §1 do Estatuto da 
C.I.J.,41 que prevê que o petitum deve ser definido na petição inicial, podendo ser 
modificado ou completado de acordo com as posições do Estado defensor, ou no 
compromisso42, porque se trata aí do recurso para determinar concretamente a 
demanda jurisdicional.43 Assim, a definição do alcance do petitum, conforme o 
que está expresso na demanda das partes, tende a proteger dois aspectos de uma 
mesma garantia44.  

No seu sentido positivo, observa-se que, salvo algumas exceções que 
confirmam a regra, como no caso Spanish Zone of Marroco Claims de 1923 no 
qual se admitiu que o julgamento pudesse ir além do petitum45, as jurisdições 
internacionais têm a obrigação de responder às conclusões das partes e não podem 
estatuir fora do objeto demandado. Isto quer dizer que a decisão de uma jurisdição 
internacional quer seja arbitral ou jurisdicional deve ater-se estritamente ao objeto 
da petição, que deve ser o mais exato possível. Um processo de esclarecimento do 
objeto pode mesmo ser observado como no caso da Interprétation du Traité de 
Neuilly.46 Como salienta a C.I.J. no caso relativo a Sentence arbitral du 31 juillet 

 

 40 A. El Ouali, Effets juridiques de la sentence internationale, contribution à 
l’étude de l’exécution des normes internationales, L.G.D.J, Paris, 1984, p. 67 
 41 Artigo 40, §1 do Estatuto da C.I.J. 
 42 Artigo 38, §1 e §2, do Regulamento da C.I.J. 
 43 R. Pinto, 'Organisation judiciaire internationale', ‘Jurisclasseur’, fascicule 217, 2, 
1980, p. 9. Ver também o caso do Temple de Préah Vihéar,  C.I.J., Rec. 1962, p. 36. Isto 
não significa, portanto, que as conclusões posteriores do Estado demandante podem 
transformar a controvérsia em outra com caracteristicas distintas. Neste sentido, ver o caso 
do Or monétaire pris à Rome, C.I.J., Rec. 1954, p. 34. 
 44 M. Bedjaoui, La fabrication des arrêts de la Cour Internationale de Justice, ‘Le 
droit au service de la paix de la justice et du développement’, Mélanges Michel Virally, 
Pédone, Paris, 1991, p. 88. 
 45 Claim n° 21: Holliday (Ouad Hélu) 1924, 2, R.S.A, pp. 692-693. Bin Cheng, 
General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Stevens and 
Sons Limited, Londres, 1953, p. 345. 
 46 C.P.J.I., série C, n° 6, p. 13ss. 



AS ESPECIFICIDADES DO DIREITO INTERNACIONAL 

 

199

                                                     

1989: “os Estados, ao assinarem um compromisso (...), as partes concluem um 
acordo tendo um objeto e um objetivo bem definidos, ou seja, destinar a um 
tribunal (...) a tarefa de resolver uma controvérsia, segundo os termos 
estabelecidos pelas partes. No exercício da tarefa que lhe é confiada, um tal 
tribunal deve então manter-se nesses termos.”47 Essa limitação impedirá a 
jurisdição internacional de ultrapassar sua competência e justifica a prudência da 
Corte, que prefere evitar qualquer suspeita de excesso de poder e de decisão ultra 
petita. 

Por outro lado, no seu sentido negativo, o fato de que as jurisdições 
internacionais devam ater-se às conclusões das partes, assegura a exatidão da 
resposta jurisdicional evitando assim que ela se abstenha de tratar de certas partes 
da questão litigiosa. Vê-se bem que uma omissão eventual de estatuir acerca de 
uma conclusão ou mesmo o prosseguimento do litígio não interdita uma nova 
demanda junto à C.I.J. fundada naquilo que não foi julgado anteriormente. O caso 
Haia de la Torre e o caso do Direito de Asilo têm o mesmo fato gerador, mas o 
objeto demandado é distinto e complementar48. 

Deve-se ainda salientar que, em regra geral, se o tribunal tem a obrigação de 
estatuir sobre todas as conclusões da petição, não tem o dever de responder a 
todos os argumentos da demanda. Nesse sentido, a C.I.J., no pedido de 
interpretação da sentença de 20 de novembro de 1950, a respeito do caso Droit 
d’asile, estabelece o princípio segundo o qual “a Corte tem o dever de responder 
às demandas das partes tais como elas se exprimem nas suas conclusões finais, 

 

 47 C.I.J., Rec. 1991, pp. 65-74. 
 48 Ambos casos tiveram como fato gerador o asilo concedido em 3 de janeiro de 
1949 pelo Embaixador da Colômbia em Lima a Victor Raul Haya de la Torre, líder de um 
partido político peruano, a Aliança Popular Revolucionária Americana. O Caso Direito de 
Asilo teve como objeto demandado questões a respeito do asilo diplomático em geral e em 
particular o asilo concedido ao líder da Aliança Revolucionária, tendo a Corte julgado em 
20 de novembro de 1950, dentre outros pontos, que o asilo não havia sido concedido 
segundo as regras da Convenção de Havana de 1928. Após a sentença, o Peru exigiu que a 
Colômbia a executasse, entregando o refugiado às autoridades peruanas. A resposta da 
Colômbia foi que fazê-lo iria contra a mesma e violaria a Convenção de Havana e, para 
solucionar o impasse, acionou a Corte em 13 de dezembro de 1950. Agora, no Caso Haya 
de la Torre, o objeto demandado pela Colômbia foi a maneira pela qual a sentença de 20 
de novembro deveria ser executada e que a Corte declarasse que tal sentença não obrigava 
a entrega de Victor Raul. O Peru, por sua vez, também requereu que a forma de execução 
fosse indicada, mas que a Corte declarasse a obrigação da entrega e, além disso, que 
declarasse que o asilo deveria cessar imediatamente após a sentença de 20 de novembro, 
afim de que a  justiça peruana pudesse retomar seu curso normal. Fica claro que objetos se 
complementam. A Corte não se pronunciou anteriormente sobre o objeto demandado no 
segundo caso simplesmente pelo fato de não terem os Estados levantado essas questões e 
por não poder a Corte emitir sentença ultra petita ou mesmo com fundo político (a forma 
de cessar o asilo, nesse caso).  
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mas também o de se abster de estatuir sobre os pontos não compreendidos das 
referidas demandas assim expressas.”49 

2.  A decisão jurisdicional é relativa às partes litigantes 

Considerando que o consentimento é necessário para o exercício jurisdicional 
e que a decisão precedente não vincula uma demanda futura conclui-se que 
decisão jurisdicional, na perspectiva da principal jurisdição das Nações Unidas, é 
destinada única e exclusivamente às partes litigantes. Este é, ao que tudo indica, o 
conteúdo do provérbio res inter alios neque nocet prodest, que dispõe que, na 
medida em que um Estado não é considerado como parte litigante, a decisão 
jurisdicional será para ele considerada como uma res inter alios acta. Isto é, sem 
nenhuma existência jurídica. Este é o sentido do artigo 59 do Estatuto da C.I.J., 
segundo o qual o pronunciamento jurisdicional só é obrigatório e definitivo ‘para 
as partes em litígio e no caso que foi decidido’. Esta é também a finalidade última 
do artigo 36 do Estatuto da C.I.J., ou seja, impedir que os direitos de terceiros 
sejam definitivamente apreciados sem seu conhecimento. Como nota a C.P.J.I., 
no caso da Usina de Chorzow: ‘o objetivo do artigo 59 é apenas o de evitar que 
princípios jurídicos admitidos pela Corte, num caso determinado, sejam 
obrigatórios para outros Estados ou outros litígios.’50  

A regra que determina o efeito inter partes da decisão jurisdicional é um dos 
fundamentos do sistema jurisdicional internacional e vai muito além dos limites 
da ação processual da Corte Internacional de Justiça. Sua aplicação histórica pode 
ser observada no caso da fronteira entre o Reino Unido e a Venezuela, no qual a 
sentença excluiu o Brasil, parte interessada51, ou no caso da Frontières entre la 
Bolivie et le Pérou52. Pode-se observar ainda a jurisprudência da Corte de Justiça 
Centro-Americana, nos casos entre a Costa-Rica e Nicarágua53 e entre El 
Salvador e Nicarágua.54 Nestes casos a Corte recusa-se a declarar “null and void ” 
o tratado de Bryan-Chamorro (ratificado entre a Nicarágua e os Estados Unidos) 
visto que os EUA eram terceiros no que tange ao processo arbitral. De fato, a 
insistência com a qual a jurisprudência internacional evoca essa regra testemunha 
o apego das jurisdições internacionais ao efeito relativo às partes de sua se

Tal regra tem uma dupla conseqüência. Em primeiro lugar, o direito 
internacional não reconhece o precedente vinculante. Em seguida, conclui-se que 
as decisões das jurisdições internacionais não terão efeito erga omnes. 

i)  Embora formado, na sua essência, de princípios gerais oriundos do direito 
continental romano-germânico e da common law, o direito internacional incorpora 

 

 49 C.I.J., Rec. 1950, pp. 395-402. 
 50 C.P.J.I., Serie A, n°13, p. 21. 
 51 Brazil-British Guiana Boundary Arbitration, 1904, 99, B.F.S.P., pp. 930-931. 
Lafontaine, Paricrisie internationale, Berne, 1902, p.557. 
 52 R.S.A., vol. XI, p. 142 
 53 Sentença de 30 de setembro de 1930, A.J.I.L., 1917, p. 227 
 54 Sentença de 9 de março de 1917, A.J.I.L., p. 729. 
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regras processuais ora de um modelo, ora de outro. É assim, por exemplo, ao 
admitir a aplicação do principio do estoppel55, cuja origem se observa na common 
law, mas que o sistema de direito civil desconhece. O mesmo pode ser dito da não 
aplicação da regra do stare decisis. As decisões precedentes não vinculam as 
jurisdições internacionais de maneira obrigatória, porque o direito jurisdicional 
internacional não conhece o sistema de precedentes no sentido do direito anglo-
saxão. A regra processual do stare decisis permanece, pois, limitada ao common 
law, e não é aplicada no quadro do direito internacional.56 A C.I.J. não pode 
considerar suas decisões anteriores como tornando-se norma para ela no futuro. 
Essa mesma opinião é partilhada pela C.P.J.I. que, no caso dos Intérêts allemands 
en Haute-Silésie polonaise, considerou que “o artigo 59 do Estatuto tem como 
finalidade evitar que os princípios jurídicos admitidos por ela, num determinado 
caso, sejam obrigatórios para outros Estados ou outros litígios.”57  

Contudo, o fato de que a doutrina do precedente vinculante não veio a ser 
acolhida significa apenas que as decisões anteriores não são aplicadas de forma 
obrigatória em litígios posteriores. Isto não quer dizer, todavia, que não haja 
precedentes no direito internacional58. Na realidade, ainda que não sejam dotadas 
de força obrigatória futura as decisões precedentes têm uma qualidade diretiva 
considerável, claramente determinada pelo artigo 38, §1, (d) do Estatuto da C.I.J. 
que reconhece a jurisprudência como fonte auxiliar de formação do direito 
internacional, pelas afirmações da Corte como no caso da Interprétation de 
l’accord gréco-turc du 1° décembre 192659 ou no caso da Usine de Chorzow,60 
ou no caso relativo à Certains emprunts norvégiens61 ou na opinião consultiva 

 

 55 A. Martin, L’estoppel en droit international public, Pedone, 1979, 384p. O 
estoppel é uma técnica legal anglo-saxônica. Trata-se de uma objeção peremptória por 
parte de um Estado em um processo a que outro adote uma posição que contradiga o que 
foi por este anteriormente admitido, seja expressa, implícita ou tacitamente. É  requisito 
básico para que a objeção seja legítima que tal mudança de posicionamento acarrete ou 
possa acarretar prejuízo ao Estado que a planteia por ter este inspirado seu comportamento 
e atos no comportamento claro e constante da outra parte, agora inconsequentemente 
alterado. O objetivo da técnica é impedir que um Estado tire proveito de suas próprias 
contradições em detrimento de outro. O brocardo em latim nemo potest venire contra 
factum proprium, allegans contraria non audiendus est resume a ideia. Ver: A. R. Brotóns; 
R.R. Cortado; J. Déz-Hochleitner; E. O. Calatayud; L. P. Durbán: Derecho Internacional. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2007. pp. 308-310;  M. Shaw. International Law, 2003, pp. 
517-518; e P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, (N.Q.D.), 6° éd, L.G.D.J., 
Paris, 1999, p.  
 56 H. Lauterpacht, ‘The Development of International Law by the International 
Courts’, Stevens and Sons, Londres, 1958, p. 13. 
 57 C.P.J.I., Serie A, n°18, pp. 20-21 
 58 M. Shahabuddeen, ‘Precedent in the world Court’, Grotius Publications, 
Cambridge, 1996, p. 2. R. Cross and J.W. Harris, ‘Precedent in English Law’, 4th ed., 
Oxford, 1991, p. 4. 
 59 C.P.J.I., série B, n°16, p. 15. 
 60 C.P.J.I., série A, n°17, p. 7 
 61 C.I.J., Rec. 1957,p. 60 
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relativa às Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de 
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest Africain62. A autoridade jurisprudencial 
pode ser igualmente observada na defesas das partes como no caso do Plateau 
Continental (Tunisie-Jamahiriya Arabe Libyenne), 63e pelas observações da 
doutrina dos publicistas mais qualificados.64 Conclui-se que o precedente serve 
como guia para decisões futuras. Como constata G. Fitzmaurice ‘quando um 
advogado perante um tribunal internacional cita uma decisão arbitral ou 
jurisdicional ele o faz [...] como algo que o tribunal não pode ignorar, que é 
obrigado a levar em consideração (e, por implicação) que deve ser seguido a não 
ser que a decisão possa ser demonstrada como sendo claramente errada, ou 
distinta da em causa, ou de alguma maneira, legalmente ou factualmente 
inaplicável.’65 

Tal regra tem profundos efeitos no sistema processual internacional, mas uma 
particularidade tem a marca da especificidade do sistema jurisdicional 
internacional: a inexistência do efeito erga omnes da sentença das jurisdições 
internacionais. 

ii) Numerosas Constituições internas invocam as idéias de vinculação 
geral66 das decisões fruto do controle constitucional concentrado e abstrato67 
(Bindungswirkung, na terminologia germânica). Isso significa que a validade de 
toda ação ou mesmo de toda omissão susceptível de ameaçar os valores 
fundamentais de um Estado, que estão normalmente previstos na Constituição, 
pode ser juridicamente controlada. Evidentemente, o efeito desse controle poderá 
ser de natureza erga omnes, porque a sentença do tribunal constitucional deve 
unir todos os órgãos constitucionais, todos os tribunais, assim como todas as 
autoridades administrativas. A Constituição é, por natureza, uma organização 
sistemática e racional da comunidade. Uma norma originária, cujo conjunto de 
regras e de princípios corresponde à essência dos valores de um dado grupo 
social. Assim, ao interpretá-los, a decisão judiciária protegerá interesses coletivos 
superiores aos interesses individuais. Isso significa que o controle jurisdicional da 
constitucionalidade de uma regra pode restringir a autonomia do legislador e do 
próprio Tribunal Constitucional.  

 

 62 C.I.J., Rec. 1971.p. 19. 
 63 Ver C.I.J., Rec. 1981, p. 11. 
 64 S. Rosenne, ‘Article 27 of the Statute of the International Court of Justice’, Virg. 
J.I.L., 32, 1991, pp. 230-231. V. Roben, ‘Le précédent dans la jurisprudence de la Cour 
internationale’, G.Y.I.L., Berlin, Vol. 32, 1989, p. 398. R.Y. Jennings, ‘General Course 
on Principles of International Law’, R.C.A.D.I., vol. 121, 1967, pp. 323-606. J. A. 
Barberis, ‘La Jurisprudencia Internacional como Fuente de Derecho de Gentes Segun la 
Corte de la Haya’, ZoV, vol. 31, 1971, pp. 641-670. 
 65 G. Fitzmaurice, ‘Some Problems Regarding the formal Sources of Internatiional 
Law’, in Symbolae Verzijl, La Haye, 1958, p. 171-172. 
 66 C. Schmitt, ‘Das Verfassungsrechtliche Aufsatze’, 1958, pp. 81 ss. 
 67 Artigo 281/1 da Constituição portuguesa e o artigo 102 §2, da Emenda nº 3 de 17 
de março de 1993 à Constituição brasileira 
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Esta lógica, porém, não se reproduz no universo internacional. A ausência de 
uma estrutura verticalizada baseada em uma Constituição de valores fundamentais 
da comunidade, aliada à soberania de seus sujeitos, que devem consentir com o 
efeito obrigatório e definitivo da sentença internacional, apresenta um cenário 
onde a decisão jurisdicional é relativa apenas às partes litigantes.  

(b)  A adaptação do processo jurisdicional à fragmentação do direito 
internacional 

A expansão não uniforme da regulamentação jurídica internacional guarda 
uma íntima relação com o movimento de proliferação de cortes internacionais que 
na essência buscam ajustar suas regras processuais. Tal movimento implica uma 
construção jurisdicional distinta daquela que tradicionalmente marcou, no âmbito 
da C.I.J., as especificidades do sistema jurisdicional internacional. Embora 
profundamente abrangente pode-se demonstrar a diversidade das regras 
processuais em três situações distintas.  

1. O sistema híbrido de solução de controvérsias no âmbito da 
Organização Mundial do Comercio 

O campo operatório da solução pacífica das controvérsias internacionais não é 
tão perfeitamente estabelecido como sugerem as regras contidas na Carta das 
Nações Unidas, e como deixa entender a doutrina ao dividir o modo de solução de 
controvérsias entre o modo jurisdicional e o político. Na realidade, o desejo de 
obter decisões cuja autoridade poderia ser variável, leva os Estados a criar 
mecanismos mistos onde podem ser encontradas características próprias tanto da 
conciliação, quanto da jurisdição.68 Essa alternativa indireta ao caráter inflexível 
da sentença é aparente no processo de solução de controvérsias proposto pela 
Organização Mundial do Comércio.  

O acordo instaurando a O.M.C. como um ‘quadro institucional comum para a 
condução das relações comerciais entre seus membros’69 responde às negociações 
comerciais multilaterais decorrentes da Rodada do Uruguai. Assinado ad 
referendum, em 15 de dezembro de 1993, em Genebra, pelos representantes dos 
governos das partes contratantes no Acordo Geral sobre as Tarifas Alfandegárias e 
Comércio (G.A.T.T.), e as Comunidades Européias, o Acordo foi definitivamente 
instituído em Marrakech, em 15 de abril de 1994, e entrou em vigor em 1º de 
janeiro de 199570. Todavia, a Organização Mundial do Comércio (O.M.C.) não 
apenas substituiu o G.A.T.T. e os acordos da Rodada de Tokio. Esta também 
forneceu no artigo VIII de seu tratado constitutivo um quadro jurídico à quase 
totalidade dos intercâmbios comerciais do globo, dispondo de mecanismos mais 

 

 68 Buergenthal e A. Kiss, La protection internationale des droits de l’homme, 
Précis, N. P. Engel, Strasbourg, 1991, pp. 67-68.  
 69 Artigo II do acordo sobre a O.M.C 
 70 117 países participaram da Rodada do Uruguai. 
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sofisticados de solução das controvérsias.71 Na verdade, a adoção de um 
‘Memorando de Acordo sobre as regras e processos regendo a solução de 
controvérsias’, o anexo 2 do ato final, artigos 22 e 23, apresenta duas facetas 
aparentemente divergentes mas, na realidade, complementares. 

Por um lado, o Memorando do Acordo da O.M.C. é de natureza conservadora, 
visto que retoma por sua conta certo número de disposições codificadas em textos 
precedentes, preservando assim a possibilidade da solução jurisdicional ou não 
jurisdicional72. Isto se dá uma vez que as diversas formas de solução de 
controvérsias previstas pelo direito internacional – negociação,73 bons ofícios,74 
mediação,75 conciliação, inquérito, solução arbitral76 e jurisdicional encontram-se 
igualmente previstas no sistema organizado pela O.M.C. É certo que a jurisdição 
contenciosa da C.I.J. está aberta, em matéria comercial, às partes litigantes77. Em 
contrapartida, o Memorando do Acordo é também de vanguarda. Ele transforma 
radicalmente o domínio das regras e processos da solução comercial de 
controvérsias, constituindo uma mudança excepcional em relação ao sistema 
precedente.78 Essa inovação surge claramente na introdução concomitante de 
processos de tipo jurisdicional visando resolver litígios por vias autoritárias e do 
emprego de uma linguagem semi-jurídica e semi-diplomática.79 

 

 71 Yves Renouf, ‘Les mécanismes d’adoption et de mise en oeuvre du règlement 
des différends dans le cadre de l’O.M.C sont-ils viables ,’, A.F.D.I., 1994, p. 776. P.T.B. 
Kohona, ‘Dispute Resolution under the World Trade Organization’, Journal of World 
Trade, vol. 28, n°2, Genève, avril 1994, p. 23. C.Wilcox, A Charter for World Trade, 
New York, 1949. R. Plaisant, ‘L’Organisation internationale du commerce’, R.G.D.I.P., 
1950, pp. 168-176. D. Carreau, P. Julliard, Droit international économique, L.G.D.J., 
1999, pp. 95ss. S. L. Kass, ‘Obligatory Negotiation in International Organization’, 3 Can 
Y.B.Int’L.36, pp. 43-46. 
 72 Artigo 3 parágrafo 1 do Memorando do Acordo. 
 73 O Acordo geral não utiliza o termo ‘negociação’. No entanto em diversas 
ocasiões ele emprega a expressão consulta, no sentido de negociação. Artigos 22 e 23 do 
acordo geral. 
 74 O Memorando do Acordo parece reconhecer a competência do Secretário geral 
de agir como intermediário na solução dos litígios. 
 75 Artigo 5 do Memorando do Acordo. 
 76 ‘O Memorando do Acordo reconhece formalmente a arbitragem como uma 
alternativa à solução de controvérsias no seio da O.M.C. A arbitragem também sempre 
esteve disponível no seio do G.A.T.T. Os exemplos são raros, mas pode-se citar o caso da 
guerra dos frangos. D. Vigne, Le fonctionnement d’une procédure de conciliation : A 
propos de la guerre de poulets, A.F.D.I., 1963, p. 473. 
 77 G. Jaenicke, ‘International Trade Conflicts before the Permanent Court of 
International Justice and International Court of Justice’,  Adjudication of International 
Trade Dispute in International and National Law, 1992, pp. 56-57. 
 78 N. Saiki, ‘W.T.O., Rules and Procedures for Settlement of Disputes - Their 
Formation: a Practitione’s View’, Trilateral Perspectives on International Legal Issues, 
M. K. Young, Y. Iwasawa, Transnational Publishers, New York, 1996, p. 403. 
 79 E. Canal- Forgues, ‘Le système de règlement des différends de l’Organisation 
Mondiale du Commerce’, R.G.D.I.P., vol. 98, 1994, p. 699. 
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Deixando de lado a primeira constatação relativa ao caráter conservador do 
Memorando do Acordo, visto que as partes preferem os painéis à arbitragem e que 
o efeito obrigatório e definitivo da sentença arbitral de natureza econômica não 
apresenta nenhuma particularidade susceptível de diferenciá-la de outra sentença 
arbitral de natureza internacional,80 a questão que se coloca é a de saber qual a 
especificidade desse novo mecanismo de solução de controvérsias. A resposta é 
tão paradoxal quanto a própria questão em si. Tal paradoxo decorre do fato de 
que, segundo o ponto de vista do observador, ora procura-se jurisdicionalizar uma 
decisão conferindo-lhe características próprias à jurisdição, ora procura-se atenuar 
a aparência jurídica da decisão atribuindo-lhe nítidas particularidades político-
diplomáticas. Na realidade, almeja-se criar alternativas susceptíveis de conciliar o 
caráter coercitivo de uma decisão com a não subjugação à inflexibilidade própria 
a sua natureza obrigatória. Essa conciliação é evidente em duas situações 
distintas. 

i)  Antes da criação da O.M.C., a adoção do relatório redigido por um grupo 
especial ou painel formado por especialistas independentes, cuja função era a de 
examinar os argumentos das partes do ponto de vista legal e produzir 
considerações e recomendações na forma de um relatório, expressava claramente 
uma decisão política. Qualquer parte podia bloquear a adoção de um relatório 
simplesmente opondo seu veto ao consenso necessário à sua adoção. Sem a 
adoção, o relatório não era aplicável juridicamente e a parte condenada não era 
obrigada a adequar sua legislação em conformidade com o acordo, tal como havia 
sido interpretado pelo painel.  

Contrariamente, constata-se que a adoção de relatórios redigidos por um 
grupo especial ou painel estabelecido por demanda de uma parte e examinados 
pelos membros da O.M.C., reunidos junto ao Órgão de Solução de Controvérsias 
(O.R.D.), parte de uma premissa oposta. Isso significa que, embora a noção de 
consenso esteja sempre presente, esta não é requisitada para permitir a adoção do 
relatório, mas, antes, para impedi-lo. O consenso negativo aparece, assim, sob 
uma forma excepcionalmente coercitiva e muito próxima da jurisdição. Na 
realidade, dificilmente os membros da O.M.C., cujos interesses são sensivelmente 
diferentes, poderiam encontrar um consenso sobre um dado assunto. Sendo assim, 
é preciso não esquecer que a possibilidade de se opor à decisão do painel, ou do 
Órgão de Apelação, não está excluída. Compreende-se, deste modo, que o 
consenso negativo está na origem de uma autoridade política que, apesar de seu 
caráter coercitivo, pode ser atenuado em certas circunstâncias excepcionais, e não 
está revestido de natureza jurisdicional. 

ii)  No que concerne ao Órgão de Apelação, seu caráter jurisdicional é 
claramente mais acentuado. Na verdade, o exame da apelação não constitui um 
segundo processo de conciliação, uma vez que o Órgão de Apelação, encarregado 

 

 80 É bem verdade que o Memorando do Acordo oficializa em seu artigo 25 um 
procedimento de arbitragem rápida.  
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de examinar as questões de direito apreciadas pelo relatório do Grupo Especial, 
mas não está habilitado a reexaminar a integralidade do caso. Além disso, seu 
caráter jurídico aparece claramente, pois que ele terá a liberdade de apreciação do 
direito e poderá confirmar, modificar ou invalidar as constatações e as conclusões 
jurídicas do grupo especial inicialmente convocado. A atuação do Órgão de 
Apelação constitui uma verdadeira análise jurídica, não uma mera análise 
econômica. O processo é, pois, mais formal e mais jurídico que outrora. Com 
efeito, a comunicação confidencial às partes, visando oferecer uma última 
possibilidade de solução amigável, é substituída pela fase de reexame temporário 
do relatório. No entanto, apesar de sua aparência jurisdicional, a decisão do Órgão 
de Apelação só existe através de sua adoção pelo Órgão de Solução das 
Controvérsias (O.R.D.). 

Essa mistura entre o político e o jurídico é conseqüência da adaptação do 
direito internacional à dinâmica das relações comerciais internacionais. Por um 
lado, concede-se uma autoridade considerável às decisões dos painéis, e uma 
competência real de análise jurídica ao Órgão de Apelação. Por outro, não se 
chega a admitir que essas decisões sejam consideradas jurisdicionais 
propriamente ditas. Na realidade, tenta-se contornar indiretamente o caráter 
obrigatório e definitivo da sentença jurisdicional, acrescentando certa força 
coercitiva à decisão política. Demonstra-se, assim, o desejo de se encontrar uma 
solução equilibrada entre a autoridade inflexível de uma decisão jurisdicional e a 
instabilidade de uma decisão política.  

2.  O recurso de apelação no direito internacional penal 

Diversas foram às tentativas de se estabelecer um sistema recursal no direito 
internacional. O Comitê da Sociedade das Nações, por exemplo, propôs a criação 
de um recurso no âmbito da C.P.J.I. das decisões arbitrais julgadas em decorrência 
do excesso de poder da jurisdição ou de um erro processual. A regra não 
encontrou guarida e não foi adotada81. De fato, o princípio essencial do 
contencioso internacional permanece sendo aquele segundo o qual a sentença 
arbitral ou jurisdicional apresenta um caráter definitivo e sem apelação ou 
recurso. O caráter esporádico do recurso das decisões arbitrais82, somado à 
impossibilidade de apelação das sentenças dos tribunais internacionais clássicos, 
conforme previsto no artigo 60 do Estatuto da C.I.J., e mesmo à natureza final das 
decisões que emanam dos Tribunais internacionais militares conforme artigo 26 

 

 81 Journal officiel de la Société des Nations, 1929, pp. 1113-1128. 
 82 Ver o artigo X do compromisso entre a  Tchecoslovaquia, a Iugoslávia e a 
Romenia de um lado e a Hungria de outro. C.P.J.I., Série C, N°68, p. 217. Ver igualmente 
o caso da Université Peter Pazmany, C.P.J.I., Série A/B, n°61, pp. 220. Ver: ‘The Mixed 
Commission to the Arbitral Tribunal for the Agreement on German External Debts’. 
Germany N°1, 1953, Cmd. 8781, article 31, (7). O tribunal para a Alta Silésia é um bom 
exemplo recente de um tribunal internacional dotado de competência para julgar recurso 
de jurisdições internas.  
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do estatuto do T.M.I.83, demonstram esta regra elementar do sistema jurisdicional 
internacional. A sentença está destinada à manutenção da ordem e, portanto, deve 
ser dotada do máximo de autoridade possível. Em outras palavras, em regra geral, 
o recurso a uma câmara recursal no direito internacional é historicamente 
inexistente. 

No entanto, um julgamento definitivo não é um julgamento irrevogável.84 A 
necessidade de segurança jurídica deve ser transpassada por considerações 
elementares de boa justiça.85 Tal constatação aliada à dinâmica fragmentação do 
direito internacional pode ser observada nos artigos 51 e 52 da Convenção do 
C.I.R.D.I. de 18 de março de 1965 que prevêem a possibilidade recursal em 
matéria de investimento. O mesmo principio coexiste ainda na Convenção de 
Chicago de 1944 que instituiu a Organização da Aviação Civil Internacional 
(O.A.C.I.). Essa Convenção havia previsto um mecanismo original de 
regulamentação das controvérsias. Primeiro, ela conferia ao Conselho poderes 
jurisdicionais em caso de desacordo entre Estados contratantes acerca de sua 
interpretação ou de sua aplicação. Em seguida, segundo o artigo 84, uma apelação 
da decisão do Conselho permanecia possível, tanto perante um tribunal de 
arbitragem ad hoc, quanto diante da C.I.J. Assim, no caso do Appel Concernant la 
Compétence du Conseil da O.A.C.I., a C.I.J. observa que, ao prever uma apelação 
perante a Corte, contra as decisões do Conselho da O.A.C.I., os tratados tornaram 
possível um controle da legalidade dessas decisões pela Corte e que, desse ponto 
de vista, nada permite distinguir o controle da competência do controle do 
mérito.86 

Contudo, a principal modificação do sistema jurisdicional tradicional pode ser 
observada na criação de uma Corte de Apelação junto as Jurisdições Penais 
Internacionais ad hoc para a ex-Iugoslávia e para Ruanda, conforme estabelecido 
nos artigos 11 e 10 dos estatutos constitutivos dos referidos tribunais. De fato, 
composto de duas câmaras de primeira instância, e de uma câmara de recurso, o 

 

 83 O artigo 26 do Tribunal Militar internacional afirma que o julgamento do T.M.I. 
‘deve ser definitivo e sem recurso’. Assim, ainda que o General MacArthur, se reservasse 
o direito de revisar as decisões do T.M.I. (Tribunal de Tokyo), admite-se que esta 
competência se explicava por uma capacidade executiva de revisão, o que não é sinônimo 
de um recurso jurisdicional. A mesma argumentação pode ser aplicada às decisões do 
T.M.I., instituido pelo Allied Control Council Law n° 10. De fato, o governo militar da 
zona de ocupação americana na alémanha se julgava no direito de revisar as decisões e, 
em certos casos, de comutar as penas. No entanto, tratava-se de uma revisão executiva e 
não de um recurso, nem tampouco de uma revisão jurisdicional. 
 84 E. Zoller, ‘Observations sur la révision et l’interprétation des sentences 
arbitrales’, A.F.D.I., 1978, p.331. 
 85 P. Lalive, ‘Questions actuelles concernant l’arbitrage international’, I.H.E.I., 
Cours 1959-1960, fasc. II, Paris, p. 100. 
 86 Caso do Appel Concernant la Compétence du Conseil de l’O.A.C.I, sentença de 
18 de agosto de 1972, C.I.J., Rec. 1972, p. 46. 
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Tribunal para a ex-Iugoslávia, pelos termos do artigo 25 e 26, de seu Estatuto87, 
reproduzidos ao pé da letra pelos artigos 24 e 25, do Estatuto do Tribunal Penal 
para Ruanda,88 goza de uma verdadeira competência de apelação que autoriza a 
Câmara de Apelação a anular ou a revisar um julgamento de primeira instância 
por motivos de direito ou de fato89. O mesmo fenômeno pode ser observado no 
âmbito do Tribunal penal internacional, conforme disposto no artigo 34 de seu 
Estatuto, que estabelece uma seção de apelações na composição e na 
administração da Corte. 

A justificativa da possibilidade de apelação de uma sentença jurisdicional de 
um tribunal penal internacional é quase evidente e se fundamenta tanto numa 
preocupação moral quanto numa fonte material. Com efeito, é certo que no direito 
internacional penal o erro jurisdicional poderia adquirir dimensões desastrosas e, 
de alguma forma, irreversíveis. Assim, o argumento moral, em favor da 
possibilidade de vias de recurso, resulta da adaptação do direito internacional à 
evolução dos desafios impostos à comunidade internacional. Ela reflete a 
influência, sobre o processo jurisdicional, de regras e valores fundados na 
proteção dos direitos do homem90 que traduzem menos a necessidade de 
segurança jurídica que o dever de que a sentença corresponda ao bien jugée. 
Assimilando a possibilidade de apelação à manifestação de um direito do homem, 
o direito internacional penal transforma a preocupação clássica de segurança 
jurídica na necessidade objetiva de que a sentença se aproxime o máximo possível 
da verdade (res judicata pro veritate accipitur). O direito internacional penal 
testemunha o equilíbrio entre a necessidade de garantia máxima dos direitos do 
acusado e a indispensável eficácia da justiça.91 

O espírito de criação de um direito internacional penal desenvolveu-se 
paralelamente à intensa atividade normativa no domínio dos direitos do homem 
após 1945. Assim, o artigo 14, §5 do Pacto Internacional Relativo aos Direitos 
Civis e Políticos, afirma que: ‘toda pessoa declarada culpada de uma infração tem 
o direito de fazer examinar, por uma jurisdição superior, a declaração de 
culpabilidade e a condenação, conforme a lei’. O mesmo princípio está inserido 
no artigo 2 do Protocolo nº 7 da Convenção de Salvaguarda dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais. O artigo 8, §2, h, da Convenção 
Americana, relativa aos direitos do homem, institui igualmente o direito de 

 

 87 O artigo 25 do Estatuto prevê a possibilidade de apelação da sentença tanto da 
parte do condenado quanto do procurador. No entanto duas são as limitações matériais: a) 
Erro sobre um ponto de direito que invalide a decisão oub) Erro de fato que teria 
conduzido a negação da justiça. 
 88 Mutoy Mubiala, ‘Le Tribunal international pour le Rwanda : vraie ou fausse 
copie du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie’ ?, R.G.D.I.P., vol. 99, 1995, 
p. 952. 
 89 Ver os artigos 107 à 122 do Regulamento.  
 90 A. Cassese, ‘The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and 
Human Rights’, European Human Rights Law Review, 4, 1997, pp. 329-352. 
 91 H. Ascencio, A. Pellet, ‘L’activité du Tribunal Pénal Pour L’Ex-Yougoslavie 
(1993-1995)’, A.F.D.I., 1995, pp. 101-136. 
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introduzir uma apelação de um julgamento diante de um tribunal superior.92 
Como observa a Corte de apelação do Tribunal penal para Ex Iugoslavia, no caso 
Tadic, ‘o artigo 25, do Estatuto do Tribunal Internacional [...] prevê um processo 
de apelação interna ao Tribunal Internacional. Essa disposição está de acordo com 
o Pacto Internacional Relativo aos Direitos Civis e Políticos”.93

Nesse caso, há a inversão do argumento lógico que está na origem do 
impedimento de uma segunda instância, no direito internacional clássico. 
Contrariamente ao Estatuto da C.I.J., que privilegia a segurança jurídica em 
detrimento das regras processuais que aumentam as possibilidades de um 
julgamento justo, os Estatutos dos Tribunais penais ad hoc e do Tribunal Penal 
Internacional, sublinhando o efeito dissuasivo de suas decisões, acentuam 
igualmente a proteção individual advinda da possibilidade de apelação.  

3.  A possibilidade de demanda pelos Estados de um parecer consultivo 
como mecanismo de acomodação do direito internacional aos novos desafios 
decorrentes de sua fragmentação 

Em princípio, no direito internacional, o processo consultivo não possui 
estritamente nenhuma força vinculante, embora constitua uma expressão do 
direito existente94. Ele não é, portanto obrigatório. O parecer consultivo não é um 
ato jurisdicional. Não possuindo a força obrigatória da sentença, ele se apresenta 
não como uma decisão, mas como uma opinião da Corte, destinada a esclarecer o 
órgão que a consulta. Por outro lado ele tradicionalmente não está aberto aos 
Estados. Essa constatação fundamenta-se, nos parágrafos 1 e 2 do artigo 96 da 
Carta das Nações Unidas, segundo a qual ‘a Assembléia Geral ou o Conselho de 
Segurança poderá solicitar parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça, 
sobre qualquer questão de ordem jurídica’. E ‘outros órgãos das Nações Unidas e 
entidades especializadas, que forem em qualquer época devidamente autorizados 
pela Assembléia Geral, poderão também solicitar pareceres consultivos da Corte 
sobre questões jurídicas surgidas dentro da esfera de suas atividades. O artigo 65 
do Estatuto da C.I.J. também trata da matéria e estabelece que: a Corte poderá dar 
parecer consultivo sobre qualquer questão jurídica a pedido do órgão que, de 
acordo com a Carta nas Nações Unidas ou por ela autorizado, estiver em 
condições de fazer tal pedido. 

 

 92 C. V. D. Wyngaert, G. Stessens, International Criminal Law: A Collection of 
International and European Instruments, Kluwer Law International, La Haye, 1996, p. 
621. 
 93 Caso Dusko Tadic, n°IT-94-1-AR72 de 2 de outubro de 1995. Ver igualmente  
Marco Sassoli, ‘La première Décision de la Chambre D’Appel du Tribunal Pénal 
International pour L’Ex-Yougoslavie:Tadic (Compétence)’, R.G.D.I.P., Vol. 100, 1, 1996, 
pp. 101-133. 
 94 H. Lauterpacht, The Function of the Law in the International Community, 
Stevens & sons, Londres, 1933, p. 336. 
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As limitações tradicionais relativas às opiniões consultivas são, portanto 
claras e conhecidas. É certo que o direito internacional clássico rejeita a idéia de 
estender aos Estados a capacidade ativa para a demanda de um parecer consultivo 
à C.I.J. Esta exclusão se justifica no fato de que a autorização a uma das partes 
litigantes de solicitar a Corte uma demanda de parecer consultivo equivaleria a 
colocar os outros protagonistas diante de um fato judiciário consumado, sem que 
tenha sido respeitado o princípio da igualdade dos Estados, e por esse viés, poder-
se-ia introduzir uma forma de jurisdição obrigatória95. Tal lógica representa o 
sistema tradicional, mas convive com o sucesso relativo da jurisdição consultiva 
da Corte Interamericana dos Direitos do Homem.96 que delega aos Estados a 
possibilidade de ser uma parte ativa na demanda de um parecer consultivo, sem 
caráter obrigatório e definitivo.97  Assim, enquanto o artigo 96, da Carta das 
Nações Unidas autoriza a C.I.J. a pronunciar um parecer consultivo sobre todas as 
questões jurídicas, limitando a demanda à Assembléia Geral, ao Conselho de 
Segurança e, em certas condições, a outros órgãos e agências especializadas das 
Nações Unidas, a Convenção Interamericana dos Direitos do Homem,98 em seu 
artigo 64, estende a competência consultiva da Corte Interamericana dos Direitos 
do Homem a todos os Estados membros da Organização dos Estados Americanos 
(O E A)99. Estes poderão consultar a Corte a respeito de questões relativas à 
interpretação da Convenção, até mesmo de outros tratados concernentes 
especificamente à proteção dos direitos do homem na América.  

Com efeito, o artigo 64 da Convenção confere a esta Corte uma jurisdição 
consultiva que é mais extensiva do que aquela delegada a qualquer outro tribunal 
na atualidade100. Todos os órgãos da O.E.A. listados no capítulo X da Carta da 
Organização e todo Estado membro da O.E.A., se parte da Convenção ou não, 
têm o poder de demandar opiniões consultivas. A jurisdição consultiva da Corte 
não é limitada apenas à Convenção, mas se estende a outros tratados concernentes 
à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Em princípio, nenhuma 
parte ou aspecto destes instrumentos são excluídos do escopo de sua jurisdição 
consultiva. Finalmente, todos os Estados membros da OEA, têm o direito de 

 

 95 P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, (N.Q.D.), 6° éd, L.G.D.J., Paris, 
1999, p. 870. 
 96 T. Buergenthal, ‘The Advisory Jurisdiction of the Inter-Americain Court of 
Human Rights’, Contemporary Issues in International Law : Essays in Honour of Louis B. 
Sohn, New York, 1984, pp. 128-147. "The Advisory Practice of the Inter-Americain 
Human Rights Court, La Corte Interamericana de Derechos Humanos", I.I.D.H., 1986, pp. 
23-53. Angel C. Chuenca, "La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos", 3 Anuario de derechos humanos, 1984-1985, p. 573. 
 97 Em 15 anos de existência a Corte Interamericana de Direitos Humanos respondeu 
a 14 demandas de parecer consultivo. Ver "Inter-American Court of Human Rights", 
Annual Reports, 1995, OEA/Ser.L/V/III. 
 98 Convenção assinada em  22 de novembro de 1969, cuja a entrada em vigor se 
deu no dia 18 de julho de 1978, O.A.S, Treaty Series, n° 36, at 1, O.A.S, Off. Rec. O.E.A / 
Ser. L./V/II. 23doc. rev 2. 
 99 Artigo 64 da Convenção Interamericana dos Direitos do Homem. 
 100 Protocolo 2 da Convenção Européia. 
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requererem opiniões consultivas sobre a compatibilidade de qualquer de suas leis 
domésticas com os instrumentos internacionais supra citados101. 

Embora a Convenção não delimite o alcance da jurisdição consultiva da Corte 
Interamericana dos Direitos do Homem, é claro que diferentemente do artigo 1, 
(2), do Protocolo nº 2 da Convenção Européia, que rejeita a apreciação de certos 
assuntos por um parecer consultivo, o artigo 64, da Convenção Interamericana 
não exclui expressamente nenhuma matéria do campo de aplicação da Corte para 
apreciação de parecer consultivo. Assim, a Corte interamericana apóia-se, 
sobretudo, na jurisprudência da C.I.J. para decidir circunstâncias nas quais a 
demanda de um parecer consultivo deve ser rejeitada. 

Na realidade, a possibilidade oferecida aos Estados de demandar um parecer 
consultivo permite estender a compreensão do conteúdo do direito internacional 
aumentando sua previsibilidade e ampliando sua jurisprudência. Essa técnica tem 
a propriedade de oferecer as vantagens de uma apreciação por um terceiro 
imparcial reduzindo os riscos de uma sentença prematura e indesejada. Ela 
permite igualmente esclarecer as normas de direito internacional sem deixar os 
protagonistas diante de um fato judiciário acabado. Tal fenômeno é 
profundamente adaptado à proteção dos direitos humanos, pois permite que 
negociações futuras se orientem na análise jurídica já existente. De fato, os 
Estados, em algumas circunstancias, acham mais aceitável demandarem uma 
opinião consultiva do que concordar com um julgamento contencioso. Por 
exemplo, a solução através da opinião consultiva na Comissão Européia no caso 
Danube surgiu depois de a Romênia ter rejeitado a possibilidade de um 
julgamento contencioso. Este Estado concordou com uma opinião consultiva 
enquanto compromisso, sob a condição de que ela não teria força vinculante e que 
depois do encerramento das negociações posteriores à opinião, as partes 
preservariam sua completa liberdade de ação102. 

IV.  As especificidades do processo de execução do direito internacional 

O direito não é, certamente, o único conjunto normativo capaz de 
regulamentar comportamento. As normas éticas, gênero do qual o direito é apenas 
uma espécie, prescrevem igualmente um comportamento desejável e podem ser 
de natureza política, profissional, familiar, religiosa, de cunho social, dentre 
outras. Esta pluralidade de concepções normativas levanta de imediato a questão 
de saber em que medida as normas jurídicas se diferenciam das outras normas 
éticas, notadamente no que se refere à garantia de seu cumprimento. Ao se 
analisar a composição dos ordenamentos jurídicos internos dos Estados 

 

 101 T. Buergenthal et D. Shelton, Protecting Human Rights in the Americas, Cases 
and Materials, N. P. Engel, International Institut of Human Rights, Strasbourg, 1995, p. 
226. 
 102 M.  Koskenniemi, ‘Advisory Opinions of the International Court of Justice as an 
Instrument of Preventive Diplomacy’, International Legal Issues Arising Under the 
United Nations Decade of International Law, Kluwer, La Haye, 1995, p. 609. 
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(modernos), a resposta necessariamente envolverá a legitimidade e exclusividade 
do uso da força por parte da autoridade política estatal. Em outras palavras, o que 
distingue a norma jurídica, no direito interno, é que ela é a única cujo 
cumprimento é garantido pela força coercitiva do Estado103. 

No direito internacional, contudo, a identificação desse caráter distintivo se 
torna mais problemática, em virtude de duas razões. A primeira delas refere-se ao 
potencial de anarquia e de descentralização do sistema internacional, que implica 
a ausência de uma única autoridade com poder coercitivo e sancionatório. A 
segunda razão refere-se à proibição do uso da força nas relações internacionais, 
consagrada a partir da criação da Organização das Nações Unidas104. De fato, de 
acordo com o disposto na carta, a utilização da força contra a integridade 
territorial de um Estado somente pode legalmente ocorrer na hipótese de legítima 
defesa105, ou de autorização pelo Conselho de Segurança, nos casos de ameaças à 
paz, ruptura da paz, ou atos de agressão106. O que se pode afirmar, neste sentido, é 
que a ameaça ou a utilização da força como mecanismo de implementação do 
direito internacional se mostra dramaticamente restrita. 

Tal constatação levanta outra questão. Parte importante da doutrina que inclui 
o próprio Kelsen107 e mesmo Guggenheim108 conceituaram ordem jurídica 
vinculando-a necessariamente a uma ordem de coerção. Para estes autores, as 
normas jurídicas se diferenciam das simples regras de conduta, de cortesia, de 
prudência, de obrigações morais ou de todas as outras normas sociais em razão de 
sua força obrigatória e por serem dotadas de uma sanção socialmente organizada e 
suscetível de ser aplicada pela força. O problema toma então outra dimensão. 
Afinal, se o direito se fundamenta no elemento coercitivo organizado, como 
justificar a validade e existência do direito internacional diante da inexistência de 
um poder de polícia universal gozando do monopólio do uso da força, ou seja, 
com poderes análogos àqueles concedidos ao Estado no plano doméstico109? E 
mais. Como validar o direito internacional face ao tradicional regime de força que 
move as relações internacionais? A resposta exige uma analise da questão de 
saber se coerção pode realmente ser vista como fundamento do direito e quais são 
as especificidades de caráter executivo do direito internacional. 

 (a) A sanção se vincula à eficácia e não à existência da norma  

Hanna Arendt define a autoridade como a capacidade de se obter a obediência 
sem que seja necessário o recurso à coerção por meio da força. O conceito é 
profundamente interessante e ela conclui que se o uso da força se faz 
indispensável é porque a autoridade de fato não existe. Em outras palavras, a 

 

 103 M. Reale, Lições Preliminares de Direito, 2004, pp. 50-53.  
 104 Artigo 1(1) da Carta das Nações Unidas. 
 105 Artigo. 51 da Carta das Nações Unidas. 
 106 Artigos. 39 e 42 da Carta das Nações Unidas. 
 107 H. Kelsen, Teoria pura do direito, 1962, pp. 46-55. 
 108 Guggenheim, Traité de droit international public, 1 ed, t. 1, p. 2. 
 109 J.D.G. Campos, Curso Derecho Internacional Publico, 1998, pp.64-66. 
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autoridade do direito não reside na sanção coercitiva, mas no reconhecimento do 
destinatário da força obrigacional de determinada regra de conduta110. A validade 
da norma não tem, portanto relação alguma com um poder coativo que a impõe. 
Não se deve assim condicionar a existência da norma ao regime de sanções 
existentes no sistema normativo. Existência e eficácia são duas dimensões 
distintas111. Enquanto a primeira é o resultado da formação da norma, a segunda 
age no universo da eficácia normativa, ou seja, na transformação da norma em 
realidade social e política112. Confundi-las seria incorrer na contradição 
demonstrada por Shaw, que esclarece: uma vez considerada a necessidade de um 
elemento coercitivo como fundamento da norma, o fato de o Direito Internacional 
ter primado por restringir cada vez mais a utilização da força nas relações 
internacionais113 levaria indelevelmente ao colapso do sistema normativo e à sua 
consequente autonegação114. De fato, quando se analisa as dimensões de eficácia 
e efetividade, percebe-se que seus efeitos são, neste caso, verdadeiramente 
estranhos ao seu procedimento de formulação; e não se pode estabelecer relação 
de condicionalidade ou causalidade entre o cumprimento da norma e seu 
fundamento de validade115.  

Um exemplo simples pode demonstrar a inexistência de correlação necessária 
entre a validade da norma e a sanção. Diante de um sinal de trânsito vermelho o 
condutor deve evidentemente parar o veiculo (a norma existe). O motorista pode 
executar ou não a obrigação normativa, mas em nenhum dos dois casos ele 
deixará de reconhecê-la ou de estar a ela submetido. Portanto se permanecer 
parado ou, se por razões de urgência, o motorista decida ultrapassar o sinal 
vermelho esta é uma avaliação do custo e do beneficio de cumprir ou não com a 
obrigação normativa. A inclusão de um radar de transito para verificar a falta, 
comprová-la e impor uma sanção sob a forma de multa pode agir de forma a 
modificar um comportamento que supostamente poderia ser contrario ao 
mandamento contido na obrigação normativa. Contudo esta sanção coercitiva não 
delega validade à norma ‘pare’ oriunda do sinal vermelho. Ela simplesmente pode 
conduzir o destinatário a um comportamento determinado. Ela age como 
instrumento de eficácia normativa e não como mecanismo de reconhecimento de 
validade da norma. Em outras palavras, após a produção da norma, seu alcance 
não se mostra dependente da realização da conduta prevista no mundo dos fatos. 
Neste sentido, uma eventual ação contrária de um Estado não compromete a 
existência normativa. 

 

 110  P. Allott, The Concept of International Law, 2000. 
 111  D. Lage, O Movimento de Expansão Não Uniforme e a Tensão entre Unidade e 
Fragmentação do Direito Internacional, 2007. 
 112  A. Pellet, The normative dilemma: Will and consent in International law-
making, 1992. 
 113 Artigos. 1(1); 2(3); 2(4); e 2(6) da Carta da ONU. 
 114  M. Shaw. International Law, 2003, p.5. 
 115  I. Scobbie, Some common heresies about International Law: sundry theoretical 
perspectives, 2003, p.64-65. 
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Além do mais quando se analisa a tipologia e a função das obrigações 
jurídicas, o que se percebe é que certas normas não admitem sanções, visto que 
não necessitam de ação para que sejam executadas116. Tal fato pode ser observado 
na distinção entre normas regulatórias e normas constitutivas. De fato, a primeira 
pode ser definida como normas que constrangem comportamentos e prescrevem 
ações. Seu objetivo fundamental é o de disciplinar a forma ideal de ação face uma 
prática regular dentro de um determinado grupo social. Um exemplo típico deste 
tipo de norma pode ser visto na regra que obriga o silêncio a partir de um 
determinado horário. Essa norma fora claramente criada para que se evitassem 
perturbações de sono que acabaria por gerar uma situação caótica e de 
inviabilidade social. 

As normas constitutivas, todavia, estabelecem procedimentos, criam novos 
atores e definem interesses ou categorias de ação. Estas têm como função a 
própria definição e caracterização de um determinado conjunto de práticas. As 
normas que orientam o jogo de xadrez são um bom exemplo. Seu objetivo é o de 
definir que tipo de prática pode ser realizado dentro do jogo. Sua dinâmica e 
funcionamento. Essas normas não foram elaboradas com a finalidade de evitar 
uma colisão de pedaços de madeiras movidos por pessoas em um tabuleiro. Esse 
tipo de prática (movimentação de peças em um tabuleiro) somente existe em 
função da criação das normas que definem o que é xadrez117. A eficácia e a 
observância das normas constitutivas são essenciais para a própria ação do sujeito, 
que toma a decisão com base em uma concepção de mundo (que fora por elas) 
pré-constituído. Sua lógica, portanto, não é de causalidade, como a que se percebe 
nas normas regulatórias. Dessa forma, é forçosa a conclusão de que não se pode 
atrelar a existência destas normas à verificação de uma sanção, na medida em que 
esta seria inútil. De fato, as normas constitutivas, em virtude de sua própria 
natureza, prescindem de mecanismo sancionatório118. 

A jurisprudência internacional tem de fato reconhecido, ainda que de forma 
indireta, esta distinção. Com efeito, em um número expressivo de casos a 
execução da sentença se deu apesar da ausência de qualquer comportamento 
subseqüente. Muito freqüentemente os julgados dos tribunais internacionais 
rejeitam as pretensões de um Estado requerente. Por vezes, decisões puramente 
declaratórias constatam que uma ação levada por um Estado ou a atitude adotada 
por ele foi (ou não foi) conforme o direito internacional. Em todos estes casos não 
há o que sancionar porque não há o que implementar. Assim, no caso Detroit de 
Corfu, a Corte decidiu que houve “violação, pela ação da marinha de guerra 

 

 116  M. Finnemore, Are Legal Norms Distinctive?, 2000. 
 117  J. G. Ruggie, Constructing the world polity, 1998, pp. 22-25.  
 118 O mesmo argumento se aplica para a distinção feita por Hart, entre “normas 
primárias” e normas “secundárias”. As primeiras seriam caracterizadas por prescrever 
comandos diretos de conduta aos sujeitos. Normas secundárias, por sua vez, teriam como 
objetivo principal o estabelecimento de procedimentos pelos quais as primárias poderiam 
ser identificadas, modificadas e promulgadas - regras de reconhecimento (recognition), de 
mudança (change) e de julgamento (adjudication), respectivamente. H. L. A. Hart, The 
Concept of Law, 1994. 
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britânica, da soberania da Albânia119’. Esta era uma sentença, embora nenhuma 
medida de execução tenha sido necessária. No caso relativo aos Droits dês 
Ressortissants dês Etats-Unis d’Amerique au Maroc120,a Corte decidiu que os 
compatriotas americanos não eram isentos de certos impostos. Esta era uma 
decisão definitiva que não pedia nenhuma medida de execução, apenas uma 
aquiescência, a qual é igualmente requerida para as sentenças afirmando a sua 
competência. Tal situação pode igualmente ser verificada na decisão da Corte no 
caso Cameroum Septentrional. Apesar de definitiva, não pedia nenhuma medida 
de execução, fora o consentimento121. 

(b) O sistema descentralizado de garantia da execução das normas 
internacionais 

Estas características do direito internacional conduzem, portanto a outra 
particularidade. O direito internacional se diferencia das demais formas de 
regulação do comportamento na medida em que detém um mecanismo 
descentralizado de sanções, variável em função da agenda e que pode ser 
invocado de forma legítima por seus sujeitos. Dito de outra forma, a inexistência 
de uma autoridade coercitiva central não impede que o direito internacional tenha 
instrumentos peculiares de garantia de seu cumprimento. A compreensão dessa 
dinâmica deve ser feita à luz de duas dimensões: uma formal, que envolve tanto o 
monitoramento, quanto a aplicação da sanção; e outra, material, pela qual os 
sujeitos são influenciados por uma concepção compartilhada da necessidade de 
utilização do direito como mecanismo de consagração de interesses coletivos da 
sociedade internacional.  

Na perspectiva formal, os instrumentos de monitoramento, no direito 
internacional, agem no universo da execução normativa, mas não são 
propriamente sanções. Estes podem adquirir as mais variadas formas sendo 
efetivados pelas próprias partes, como, por exemplo, em relação ao cumprimento 
das normas da OMC122. Ocasionalmente, o monitoramento pode ocorrer com o 
auxílio de um órgão independente, como pode ser observado na ação da Agência 
Internacional de Energia Atômica no monitoramento do desenvolvimento de 
tecnologia nuclear por parte dos signatários do TNP123. O monitoramento da 
execução de uma obrigação normativa internacional pode inclusive ser o resultado 
de uma ação promovida por indivíduos ou organizações não governamentais 

 

 119 C.I.J., Rec. 1949, p. 35. 
 120 C.I.J., Rec. 1952, p.213 
 121 C.I.J., Rec. 1963, p. 38. 
 122 J. Charpentier, Le contrôle par les organisations internationales de l'exécution 
des obligations des états, 1983. 
 123 M. I. Shaker, The evolving international regime of nuclear non-proliferation, 
2006, pp. 43-82. 



L. N. CALDEIRA BRANT 

 

216

                                                     

como demonstra a possibilidade de reclamações individuais perante órgãos de 
controle da proteção de direitos humanos124.  

A aplicação de sanções pode, igualmente, assumir feições das mais 
variadas125 e serem implementadas de maneira unilateral ou multilateral126. Estas 
podem inclusive serem realizadas a partir da utilização de mecanismos 
domésticos127 e sua efetividade depende, em grande medida, da sua capacidade de 
adaptação às necessidades da matéria regulamentada128. O que se pode afirmar, ao 
observar tamanha diversidade, é que o direito internacional, apesar de não ter uma 
autoridade coercitiva centralizada, se assenta, assim como o direito interno, na 
exigibilidade do cumprimento de suas obrigações, mas o faz por via de 
instrumentos adaptáveis às demandas específicas da agenda internacional129.  

Não se pode, contudo, restringir as especificidades executivas do direito 
internacional aos seus instrumentos formais de monitoramento e sanção como 
garantia da eficácia normativa. De fato, o comportamento dos atores na arena 
internacional é fortemente influenciado por sua concepção de mundo, e pela 
necessidade material de observância das “regras do jogo”. A boa fé é, portanto, o 
elemento central para que os membros da sociedade internacional tenham 
condições de se identificarem e se relacionarem em um espaço cujas relações são 
minimamente organizadas130. O anseio por reconhecimento e participação é uma 
razão determinante para que o sujeito de direito internacional sinta a necessidade 
de cumprimento dos comandos normativos, sob pena de colocar em risco não só 
uma norma específica, mas toda a estrutura e o funcionamento da ordem social 
internacional. Nesse caso, os destinatários da norma devem ser convencidos de 
que ela é um elemento essencial de organização de sua vida cotidiana e que, ao 
executá-la, atendem a um interesse social de padronização e segurança de seu 
relacionamento.  

Nesse sentido, o cumprimento de uma norma internacional não é apenas 
decorrente de uma submissão aos preceitos normativos, mas de seu 
convencimento de que ela é parte de um contexto social que informa a percepção 
tanto da sociedade quanto de si mesmo131. Assim, a crítica normalmente atribuída 

 

 124 P. Alston, The future of the UN Human Rights Treaty Monitoring, (ed) J. 
Crawford, 2000. 
 125 L. F. Damrosch, Enforcing international law through non-forcible measures, 
1997;  
 126 W. H. Kaempfer, A. D. Lowenberg, Unilateral Versus Multilateral International 
Sanctions: A Public Choice Perspective, 1999. 
 127 A-M. Slaughter, W.  Burke-white, The future of International Law is domestic, 
2007. 
 128 D. W. Drezner, Bargaining, Enforcement, and Multilateral Sanctions: When is 
Cooperation Counterproductive?, 2000. 
 129 R. Wolfrum, Means of ensuring compliance with and enforcement of 
international environmental law, 1998. 
 130 J. T. Checkel, Why Comply? Constructivism, Social Norms and the Study of 
International Institutions. 
 131 F. V. Kratochwil, Rules, norms and decisions, 1989, p. 97. 
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ao direito internacional, de que ele não é capaz de evitar, de forma efetiva, o uso 
da força nas relações internacionais e de que por esta razão não seria eficaz, por si 
só não procede. O próprio direito interno, neste caso, funciona com base na 
mesma lógica, na medida em que ele também não é capaz de prevenir 
definitivamente o uso da violência em seus domínios132. 

(c) O processo executório das decisões da principal jurisdição das Nações 
Unidas 

Outra especificidade própria da jurisdição internacional diz respeito ao 
processo executório de suas decisões. O artigo 13 do Pacto da Sociedade das 
Nações dispunha que seus Membros se comprometiam a executar de boa fé as 
sentenças proferidas pela Corte Permanente ou pelos Tribunais Arbitrais. Por 
ocasião da Conferência de São Francisco ‘a Austrália declarou a necessidade de 
que um novo parágrafo fosse adicionado à Carta expressando o comprometimento 
de todos os membros das Nações Unidas de aceitarem quaisquer decisões da 
Corte nas quais forem partes. Um dispositivo semelhante foi incluído no 
anteprojeto Bustamante apresentado por Cuba, no qual a Bolívia sugere que a 
recusa em aquiescer com uma decisão da Corte deveria ser classificado como um 
ato de agressão’133. Na realidade, a obrigação de executar a decisão proferida foi 
retomada pelo artigo 94, §1 da Carta das Nações Unidas, segundo o qual: "Cada 
membro das Nações Unidas se compromete a se conformar com a decisão da 
Corte Internacional de Justiça em todo litígio no qual ele é parte". É claro que 
essa obrigação estendeu-se também aos Estados não membros das Nações Unidas, 
mas partes do Estatuto da Corte. Nessa ocasião, eles de fato aceitaram todas as 
obrigações que decorrem, para os membros das Nações Unidas, do artigo 94 da 
Carta.  

Resta então o caso dos Estados admitidos perante a Corte, sem, portanto, 
serem partes do Estatuto. Esse caso é considerado pelo artigo 35 §2 do Estatuto, 
segundo o qual´as condições às quais a Corte está aberta aos Estados não partes 
no Estatuto são, sob restrições das disposições particulares dos tratados em vigor, 
regulamentadas pelo Conselho de segurança’ Este último, pela resolução nº 9 de 
15 de outubro de 1946, especificou que todo Estado não parte no Estatuto poderia 
aceitar a jurisdição da Corte por uma declaração unilateral, "pela qual ele se 
compromete a executar de boa fé a ou as sentenças da Corte, e a aceitar todas as 
obrigações postas a cargo de um membro das Nações Unidas pelo artigo 94, da 
Carta."134 

 

 132 F. V. Kratochwil, The puzzles of politics: inquiries into the genesis and 
transformation of international relations, 2010, pp.86-87. 
 133 S. Rosenne, The Law and Practice of the International Court, Martinus Nijhoff, 
La Haye, 1997, pp. 212-213 
 134 G. Guillaume, ‘De l’exécution des décisions de la Cour internationale de 
Justice’, Revue Suisse de Droit International, 4, 1997, pp. 431-437. 
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Têm-se aqui duas conclusões possíveis. Se por um lado, os Estados se 
comprometem a executar de boa fé as decisões da principal jurisdição das Nações 
Unidas por outro não se extrai do seu Estatuto nenhum poder para prescrever as 
medidas necessárias para a sua execução. No direito internacional é clara a idéia 
de que uma norma obrigatória deve ser respeitada, de que as obrigações que dela 
decorrem devem ser executadas, e de que a violação de uma obrigação 
internacional constitui um fato ilícito135 que envolve a responsabilidade 
internacional de seu autor.136 Contudo, são sérios os limites relativos ao poder de 
punir o Estado recalcitrante, visando, assim, assegurar o respeito da regra e 
garantir sua aplicação correta. Na realidade, se, por um lado, a Corte pode ser 
invocada no caso da inexecução de certas obrigações internacionais e assim 
engajar a responsabilidade do Estado faltoso, por outro, ela não tem teoricamente 
o poder de tomar medidas eficazes de execução de suas próprias decisões. 

Isso significa que o caráter descentralizado da comunidade internacional, 
somado à natureza do artigo 94, §2 da Carta, o qual delega ao Conselho de 
Segurança, ‘se ele o julga necessário’, o poder de fazer recomendações ou de 
decidir medidas a tomar para fazer executar a sentença137 compõem um contexto 
inadequado à utilização da força visando exigir a implementação da sentença 
internacional. Parte da doutrina admite mesmo que a não execução de uma 
decisão judiciária não constitui uma das situações previstas no artigo 39 da Carta, 
ou seja, situações que justificam a aplicação de medidas coletivas, militares ou 
não, que o Conselho de Segurança está autorizado a tomar, em virtude do capítulo 
VII da Carta. Na realidade, a Carta não estabelece elo entre a ação decorrente de 
ameaça a paz e as medidas a tomar em conseqüência da não execução de uma 
decisão da Corte. 138  

Na prática, o Conselho de Segurança veio a ser provocado, na base do artigo 
94 §2 da Carta das Nações Unidas em raríssimas situações. Para citar um 
exemplo, tal demanda foi realizada pela Nicarágua, em conseqüência da decisão 
de mérito tomada pela Corte em 27 de junho de 1986 no caso entre este país e os 
Estados Unidos da América, relativo a certas atividades militares e paramilitares 
operadas em seu território ou contra ele.139 Evidentemente, a resolução proposta 
por Manágua chocou-se com um voto negativo dos Estados Unidos no Conselho 

 

 135 Artigos 1 et 3 da primeira parte do projeto de artigos sobre a responsabilidade 
adotado em primeira leitura pela C.D.I. Para o texto e o comentário destes artigos, ver o 
relatório da C.D.I. sobre os trabalhos de sua trigêsima segunda seção. Annuaire C.D.I., 
1980, vol. II, p. 33 ss. 
 136 A C.P.J.I. elaborou esta jurisprudencia na sua sentença de 15 de junho de 1939 
no caso da Socièté commerciale de Belgique. 
 137 Ver os artigos 418 do Tratado de Versalhes, artigo 13, alinéa 4 do Pacto da 
Sociedade das Nações, e o artigo 5 do Tratado de Locarno. 
 138 P. Guggenheim, Traité de droit international public, T. II, Georg & Cie, Genève, 
1954, p. 170. 
 139 Documentos S/18230, 1825O et 18428; S/PV 2700-2704 et 2718 ; A/41/L 22, A/ 
4I/PV 52-53, A/42/L 23, A/42/PV 68 ; Resoluções 41/31 et 42/18, julho, outubro, 
novembro 1986 e novembro 1987. 
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de Segurança e por isso não foi adotada. A questão foi então apresentada diante 
da Assembléia Geral que, na base do artigo 10 da Carta, formulou diversas 
recomendações em favor das partes. A força dessas recomendações é, 
evidentemente, limitada e, sua natureza, facultativa.140 Na realidade, vê-se mal 
como um Estado membro do Conselho de Segurança poderia deixar de vetar uma 
resolução cujo conteúdo poderia ser condenatório e destinado a reprimir um 
comportamento recalcitrante de sua parte. Além do mais, num contexto 
internacional, onde os interesses dos países membros do Conselho de Segurança 
ultrapassam os seus limites territoriais, parece natural prever que, mesmo diante 
da não execução de uma obrigação jurisdicional de outro Estado, não membro 
permanente do Conselho de Segurança, o veto possa se justificar pelo grau de 
tutela ou pelo simples interesse estratégico, econômico, comercial ou militar. 

Por essa razão, um exemplo absolutamente limitado de intervenção positiva 
das Nações Unidas com a finalidade de verificar a execução de uma sentença da 
C.I.J., encontra-se no caso Différend territorial entre la Jamahiriya Arabe 
Libyenne et le Tchad.141 Em 4 de abril de 1994, o Tchad e a Líbia concluíram um 
acordo sobre as modalidades práticas de execução da sentença proferida pela 
Corte Internacional de Justiça.142 Por esse acordo, a Líbia aceitou retirar suas 
tropas da Bande d´Aouzou, sob a vigilância de observadores das Nações Unidas, 
em fins de maio de 1994. Os dois Estados concordaram, igualmente, em proceder 
à demarcação da fronteira, em conformidade com a sentença da Corte; à 
constituição de patrulhas mistas a fim de controlar a fronteira; à determinação de 
certos pontos de passagem, e à definição de um processo devendo permitir 
desarmar as minas do território. O Conselho de Segurança, por sua vez, autorizou 
a abertura, por um período de quarenta dias, de uma equipe de observadores (o 
Grupo de Observadores das Nações Unidas na Bande d´Aouzou – GONUBA), 
conforme uma recomendação do Secretário Geral. Por uma declaração comum de 
30 de maio de 1994, os dois Estados constataram que, ‘para a satisfação das 
partes’, a administração e as forças líbias retiraram-se da Bande d´Aouzou.143 

 

 140 G. Guillaume, ‘De l’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice’, 
Revue Suisse de Droit International, 4, 1997, pp. 431-437. 
 141 C.I.J., Rec. 1994, pp. 6-42. 
 142 S/1994/402 et 424, 13 de abril 1994. Texto publicado na R.G.D.I.P., 1994, pp. 
801-802 
 143 M. Koskenniemi, ‘L’affaire du différend territorial (Jamahiriya Arabe Libyenne 
c. Tchad, arrêt de la C.I.J. du 3 février 1994’. A.F.D.I., 1994, pp. 442-464. 
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V.  A existência e a validade do direito internacional como ordem normativa 
distinta do direito interno 

A questão então não é a de saber se as bases do direito internacional são 
distintas daquelas que orientam o direito interno. É claro que são. Ambos os 
sistemas normativos são o produto de sociedades distintas e com diferentes 
fundamentos. Mas isto não significa em absoluto que o direito internacional não 
tenha validade ou mesmo que inexista enquanto ordem jurídica. O Direito, 
qualquer que seja sua modalidade, não existe por si só. Assim, não pode haver 
comando normativo diante da inexistência de um determinado universo social144. 
De fato, se não existe sociedade sem direito, da mesma forma, deve-se reconhecer 
a impossibilidade de haver direito que não se insira dentro de um contexto 
social145. Esta observação preliminar demonstra a força do vínculo que une o 
direito internacional à sociedade internacional. Um não existe sem o outro e vice 
versa.  

O problema então se coloca na questão de saber se a ordem jurídica responde 
ou não aos imperativos daquele a quem ela se destina. Sua existência está, 
portanto, intimamente ligada à sua legitimidade e à sua aplicação reconhecida 
pelos membros que compõem este determinado grupo social. A ordem jurídica 
deve representar um sistema coerente de normas, constitutivo de direitos e 
deveres, ser dirigida a um determinado sujeito, aplicada segundo suas próprias 
prescrições e adequada finalmente a uma realidade social. Não existe o 
dogmatismo de uma via única no desenvolvimento de uma ordem normativa. O 
direito não existe porque ele responde aos imperativos das sociedades nacionais, 
mas porque ele se adapta a uma determinada lógica social e tem os seus 
fundamentos reconhecidos como normativos. É da relação social entres os 
membros de uma determinada sociedade que surge o direito como instrumento de 
orientação de conduta.  

Isto significa, por fim, que o direito internacional não é de forma alguma um 
direito primitivo ou arcaico por não responder aos mesmos fundamentos do 
direito interno. Ele é apenas uma ordem normativa diferente regida por uma 
lógica própria e destinada a um grupo social com especificidades que lhe são 
particulares. Sua natureza especifica e sua força obrigatória são perfeitamente 
asseguradas e reconhecidas ao longo de sua aplicação e funcionamento, podendo 
ser demonstrada pela simples observação de suas funções diretiva 
(constitucional), instrumental (convencional) e obrigacional (institucional). 

 

 144 O vínculo entre direito e sociedade tem sua origem em Aristóteles que propunha 
ser o homem necessariamente um ser social. 
 145 L.N.C. Brant, A autoridade da coisa julgada no direito internacional público, 
Forense, 2002, p. 441. 
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 (a) O direito internacional é reconhecido constitucionalmente 

A Constituição da República Federativa do Brasil trata em diversas ocasiões 
de matéria relativa ao direito internacional. Assim, o artigo 4º prevê que ‘a 
República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios:I - independência nacional; II - prevalência dos direitos 
humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; 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. O artigo 5º 
complementa que: ‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte. § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais. § 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 
Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.  

A Constituição Nacional da Republica Argentina estabelece em seu artigo 27 
que: ‘o Governo Federal tem a obrigação de reforçar as suas relações de paz e 
comércio com as potências estrangeiras, por meio de tratados que estejam de 
acordo com os princípios de direito público estabelecidos pela Constituição’. Em 
seu artigo 31 a Constituição sustenta que: ‘Esta Constituição, as leis da Nação 
aprovadas pelo Congresso e tratados com potências estrangeiras, é a lei suprema 
da Nação, e as autoridades de cada província estão obrigadas a se conformar a ela, 
não obstante qualquer disposição em contrário incluindo as leis ou constituições 
provinciais, com exceção da província de Buenos Aires, para os tratados 
ratificados depois do Pacto de 11 novembro de 1859. Segundo o artigo 75 (22): 
Compete ao Congresso: Aprovar ou rejeitar tratados concluídos com as demais 
Nações e com as organizações internacionais bem como as concordatas com a 
Santa Sé. Os tratados e concordatas têm hierarquia superior às leis. A Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos;  o Pacto 
Internacional sobre, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e seu Protocolo Facultativo; a 
Convenção sobre a Prevenção e repressão do Genocídio, a Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança, no pleno 
vigor das suas disposições, têm hierarquia constitucional, não há revogação de 
qualquer seção da primeira parte da presente Constituição e devem ser entendidos 
como complementar aos direitos e  garantias nela reconhecidos.  Eles só podem 
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ser denunciados, em tal caso, pelo Poder Executivo Nacional, após a aprovação de 
dois terços da totalidade dos membros de cada câmara. Os demais tratados e 
convenções sobre direitos humanos quando aprovados pelo Congresso necessitam 
do voto de dois terços da totalidade dos membros de cada câmara para gozar de 
hierarquia constitucional.  

O reconhecimento do direito internacional pode igualmente ser observado no 
artigo 27, 42 e 133 da Constituição dos Estados Unidos do México, bem como 
nos artigos 5 e 54 da Constituição da Republica do Chile. De fato, os exemplos 
são inúmeros e a demonstração é evidente. 

 (b) O direito internacional é reconhecido convencionalmente 

A existência do direito internacional pode ser perfeitamente comprovada pelo 
seu reconhecimento como instrumento de garantia do próprio funcionamento das 
relações internacionais. Assim, o preâmbulo da Carta das Nações Unidas 
estabelece que: ‘Nós, povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as 
gerações vindouras do flagelo da guerra, (...) e a estabelecer condições sob as 
quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes 
do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e 
melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla’. Em seu artigo 1 
complementa que cabe as Nações Unidas: ‘Manter a paz e a segurança 
internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar 
ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e 
chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do 
direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que 
possam levar a uma perturbação da paz’. Em seu artigo 4 a Carta ainda faz 
referencia ao fato de que: ‘A admissão como Membro das Nações Unidas fica 
aberta a todos os Estados amantes da paz que aceitarem as obrigações contidas na 
presente Carta e que, a juízo da Organização, estiverem aptos e dispostos a 
cumprir tais obrigações. 2. A admissão de qualquer desses Estados como 
Membros das Nações Unidas será efetuada por decisão da Assembléia Geral, 
mediante recomendação do Conselho de Segurança’. 

A referência ao direito internacional é uma constante e pode ser igualmente 
observada na principal jurisdição das Nações Unidas. Assim, conforme o artigo 
38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça: ‘A Corte, cuja função é decidir 
de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, 
aplicará: 1) as convenções internacionais, quer sejam gerais, quer sejam especiais, 
que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; 2) o 
costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o 
direito; 3) os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; 
4)sob ressalva da disposição do Artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos 
juristas mais qualificados das diferentes nações, como meio auxiliar para a 
determinação das regras de direito’.  
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 (c) O direito internacional é reconhecido institucionalmente 

O efeito obrigatório e definitivo da sentença internacional contido no artigo 
59, do Estatuto da C.I.J. exprime uma noção universalmente reconhecida como 
válida para toda sentença devidamente pronunciada146. Tal realidade é confirmada 
pelo próprio pronunciamento da C.P.J.I. que no caso Société commerciale de 
Belgique, sentença de 15 de junho de 1939, afirma que “Reconhecer a coisa 
julgada decorrente de uma sentença não significa outra coisa que reconhecer que 
as disposições da sentença são definitivas e obrigatórias.”147 A Corte acrescenta 
ainda que: “Se as sentenças são definitivas, é certo que o governo helênico é 
obrigado a executá-las, e executá-las tais como são”148. A natureza obrigatória e 
definitiva da sentença internacional é de tal forma evidente que a Corte 
reproduziu a mesma idéia em inúmeras circunstancias como no caso 
Wimbledon149, no caso da Usine de Chorzow150, no caso Haya de la Torre151, no 
caso Barcelona Traction152, no caso da Demande en révision et en interprétation 
de l’arrêt du 24 février en l’affaire du Plateau Continental153, no caso da Demande 
en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la frontière terrestre et 
maritime entre le Cameroun et le Nigéria (exceptions préliminaires)154. 

De fato, o artigo 59 do Estatuto da C.I.J. permite discussões paralelas a 
respeito da extensão e do alcance da natureza obrigatória da sentença à terceiros, 
mas ele estabelece expressamente o efeito obrigatório relativo às partes. O mesmo 
pode ser dito quanto aos artigos 60 e 61, do Estatuto da C.I.J.. Se por um lado, é 
possível conduzir um debate análogo a respeito do alcance da revisão e da 
interpretação da sentença da C.I.J., por outro, seu efeito definitivo e a 
imutabilidade da sentença parecem claramente assegurados. Aliás, ultrapassando 
os limites da C.I.J., como principal órgão judiciário das Nações Unidas, pode-se 
admitir o fato de que cada jurisdição internacional, que ela seja arbitral ou 
permanente, embora não tenha forçosamente necessidade de especificar os efeitos 
emanando de sua decisão jurisdicional,155 o reconhece, em geral, sob a forma 
definitiva e obrigatória. Conseqüentemente a validade do enunciado jurisdicional 
é um elemento constitutivo da própria jurisdição.156 Assim, embora os efeitos 
periféricos da sentença tais como as possibilidades de revisão, de interpretação ou 

 

 146 L. Condorelli, ‘L’autorité de la décision des juridictions internationales 
permanentes’, La Juridiction internationale permanente, Colloque de Lyon, S.F.D.I., 
Pédone, Paris, 1987, p. 289. 
 147 C.P.J.I., Série A/B. n° 78, p. 175. 
 148 C.P.J.I., Série A/B. n° 78, p. 175. 
 149 C.P.J.I., Série A, n°2, p. 32 
 150 C.P.J.I., Série A, n°17, p.29 
 151 C.I.J., Rec. 1951, p. 77 
 152 C.I.J. Rec. 1964, p.20 
 153 C.I.J., Rec. 1985, p. 223 
 154 C.I.J., Rec. 1999, §12. 
 155 S. Rosenne, The Law and Practice of the International Court, Martinus Nijhoff, 
La Haye, 1997, p. 1655-1656. 
 156 M. Virally, La pensée juridique, L.G.D.J.,2°ed, Paris, 1998, p.106. 
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a extensão da autoridade a terceiros possam ser aplicados de maneira distinta 
segundo as características particulares de cada jurisdição, pode-se observar que o 
fundamento obrigatório e definitivo da sentença internacional permanecerá 
estável, visto que se identifica com a própria natureza da jurisdição. De fato, ele 
não variará de maneira considerável de uma esfera jurisdicional a outra. 

Assim, embora a Convenção de Montego Bay de 1982 observe que apenas os 
julgamentos do Tribunal do mar, relativos ao fundo marinho, se beneficiem 
expressamente da força executória, o artigo 39, do anexo VI da mesma 
Convenção sublinha que todos os seus julgamentos têm “força obrigatória e 
caráter definitivo”157 A Corte Européia dos Direitos do Homem aceita a 
eventualidade de um reexame de sua sentença pela Grande Câmara. Entretanto, é 
claro que a sentença é de natureza definitiva e obrigatória.158 No seio do Tribunal 
administrativo do B.I.R.D. e do F.M.I., um processo interessante foi imaginado 
para reduzir o número de recursos redundantes: uma solução adotada pelo 
Tribunal é automaticamente estendida aos funcionários que se encontram numa 
situação idêntica a dos requerentes. O princípio da relatividade da coisa julgada é, 
portanto, contornado, mas o caráter definitivo e obrigatório da sentença 
permanece inalterado. 

O mesmo pode ser dito das diversas categorias do ato jurisdicional. É claro 
que o ato jurisdicional de natureza internacional é um ato unilateral e individual e 
que será, conforme o caso, constitutivo, declaratório ou atributivo. No entanto, 
apesar da complexidade desses traços específicos deve-se admitir que, excluídas 
as decisões destinadas a facilitar a instrução do processo, o efeito obrigatório e 
definitivo da sentença é aplicável a qualquer categoria de sentença jurisdicional 
incluindo as medidas cautelares159. Com efeito, na sua decisão de 27 de junho de 
2001 no caso LeGrand entre a alémanha e os Estados Unidos a C.I.J. reconheceu 
pela primeira vez na sua história que as decisões acerca da indicação de medidas 
cautelares possuem força obrigatória160.  

Do mesmo modo uma sentença pronunciada sobre exceções preliminares 
produz os mesmos efeitos que uma sentença que estatuiu sobre o mérito.161 Neste 
sentido, a sentença nº 13, da C.P.J.I., interpretativa das sentenças nº 7 e 8, enuncia 
que uma questão incidentemente resolvida pela Corte tem força obrigatória 
devido ao artigo 59, do Estatuto.162 No caso Détroit de Corfou, a Corte rejeita a 

 

 157 Artigo 39 do anexo VI da Convenção de Montego Bay. 
 158 Artigo 43 da Convenção de Roma. 
 159 A .El. Ouali, Effets juridiques de la sentence internationale, contribution à 
l'étude de l'exécution des normes internationales, L.G.D.J, Paris, 1984, p. 69. G. 
Schwarzenberger, ‘International law’, Stevens and sons, Londres, 1948, p. 434. P. 
Guggenheim, ‘Les mesures conservatoires dans la procédure arbitrale et judiciaire’, 
R.C.A.D.I., II, vol. 40, 1932, pp. 649-764.  
 160 Ver C.I.J. Rec 2001. Comunicado de imprensa 2001/16. 
 161 Ver E. Griesel, Les exceptions d’incompétence et l’irrecevabilité de la procédure 
de la Cour internationale de Justice, thèse, Lausanne, 1968, pp. 184 ss. 
 162 C.P.J.I., Série A, n° 13, p. 20. 
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exceção preliminar da Albânia, que pretende que a Corte não era competente para 
fixar o montante da reparação pedida pela Grã-Bretanha. A Albânia retoma esse 
mesmo argumento para discutir a competência da Corte. Contudo a Corte nota 
que: “essa competência foi estabelecida de forma definitiva na sua sentença de 9 
de abril de 1949163. A natureza obrigatória e definitiva de uma sentença que trata 
de uma exceção preliminar foi confirmada pela C.I.J. no caso da Demande en 
interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la frontière terrestre et 
maritime entre le Cameroun et la Nigéria.164  bem como no caso Sud-ouest 
africain.165 

VI.  Conclusão 

Neste sentido, constata-se a existência e a validade do direito internacional 
como ordem normativa distinta do direito interno, sendo o primeiro detentor de 
qualidades e especificidades que o caracterizam como tal.  

Diante de tal prerrogativa observa-se que o direito é oriundo de uma 
necessidade social: ubi societas, ibi ius. Suas características são determinadas 
pelas relações sociais que ele pretende reger: sic societas, sicut ius. As 
especificidades da norma internacional são resultantes das especificidades da 
sociedade internacional. Não são as características do direito interno que 
constituem os elementos essências da qualificação de ordem normativa. De fato, o 
direito das sociedades estatais e o direito da sociedade internacional não têm 
necessariamente que ter origem no mesmo molde166.  

O direito internacional se organiza de uma forma distinta. Sem buscar 
sistematizá-lo de forma abusiva, deve-se reconhecer que este se aplica a uma 
sociedade marcadamente descentralizada, formada em grande medida por 
soberanias justapostas e com fortes rivalidades167. Conseqüentemente a 
capacidade normativa é distribuída no conjunto do corpo social. O direito 
internacional aparece, portanto, basicamente como um elemento de coexistência e 
coordenação entre entidades soberanas168.  

 

 163 C.I.J. Rec. 1949, p. 248. 
 164 C.I.J. Rec. 1999, §10. 
 165 C.I.J. Rec. 1966, pp. 36-38. 
 166 A. R. Brotóns; R.R. Cortado; J. Déz-Hochleitner; E. O. Calatayud; L. P. Durbán: 
Derecho Internacional. Valencia: Tirant lo Blanch, 2007. p.46. 
 167  A. Pellet, Le droit international à l’aube du XXéme siècle (La société 
international contemporaine-permanence et tendences nouvelles), Cursos 
Euromediterráneos, Bancaja de Derecho International, vol I, 1997, p. 43. 
 168 Carrillo-Salcedo, Droit international et souveraineté des états : cours général de 
droit international public, 1996.       
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