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allowing it to happen as if it was going to anyway." 
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RESUMO 

 

VASCONCELOS, Raphael Carvalho de. Teoria geral do estado aplicada à unidade sistêmica 

do direito internacional. 2014. Nº f. 316. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, 2014. 

 

Ultrapassado o debate em torno de seu caráter jurídico, impõem-se ao direito das gentes, na 

atualidade, perspectivas desafiadoras de seus contornos sistêmicos. Como ponto de partida 

teórico deste estudo, adotou-se a verificação da natureza dos conceitos utilizados pelas teorias 

fragmentárias do direito internacional que tendem a desestabilizar sua característica de 

unicidade. Política e direito conformam preceitos que não apenas interagem, mas muitas 

vezes se identificam. Propõe-se investigar, para tanto, em que medida o resgate de estruturas 

jurídico-políticas tradicionais como aquelas da teoria geral do estado poderia contribuir à 

institucionalização da ordem mundial. O trabalho se realiza sob o método dedutivo-indutivo 

de pesquisa. A partir das referências teóricas estabelecidas pela teoria geral do estado e de sua 

aplicação ao direito internacional e às propostas doutrinárias fragmentárias, estabelecem-se 

marcos particulares, os quais são analisados na busca de constatações mais abrangentes e 

gerais quanto à relação existente entre política e direito. O trabalho divide-se em três partes 

distintas. Na seção inicial, apresentam-se os elementos teóricos que embasam a pesquisa. 

Busca-se fixar na primeira parte do capítulo inaugural a perspectiva do direito como um 

sistema e, em seguida, apresentam-se as premissas iniciais da relação existente entre o político 

e o jurídico. Logo, procede-se à delimitação de conteúdos a conceitos fundamentais ao estudo. 

No capítulo segundo, concentram-se os esforços no delineamento das idéias de estado e de 

soberania e em sua importância para o direito das gentes. Propõe-se, no capítulo seguinte, a 

aplicação das teorias estudadas à compreensão do direito internacional. No mesmo capítulo 

terceiro, inicia-se a vinculação das teorias da organização do estado à idéia de poder. A 

questão do poder pauta a parte seguinte do trabalho, que desenvolve o conceito à luz dos 

exercícios de concreção e de extração de normatividade para, logo, estabelecer paralelos com 

as funções exercidas pelo estado internamente e, então, aplicar os mesmos conceitos ao 

contexto internacional. A função jurisdicional merece, finalmente, atenção especial na última 

parte do capítulo. A pesquisa segue, em sua quinta divisão, à análise das organizações 

internacionais. A personalidade e a capacidade dos atores da ordem internacional são, então, 

estudadas e, em uma segunda parte, a importância dos sistemas de solução de controvérsias 

no exercício de poder por tais estruturas orienta a investigação. Apresenta-se, finalmente, uma 

nova proposta de classificação para as organizações internacionais no sexto capítulo com base 

na existência de sistema institucionalizado de solução de litígios. Inaugurando a segunda 

seção do trabalho, estabelecem-se, no capítulo sétimo, as linhas gerais da relação existente 

entre as teorizações fragmentárias do direito das gentes e a política para, em seguida, buscar-

se, no capítulo oitavo, elementos empíricos que comprovem o que se defende em experiências 

regionais, das quais o Brasil faz parte. A nona parte do trabalho se dedica à análise de como a 

teoria geral do estado se aplicaria à compreensão do direito das gentes de forma propositiva e, 

em seguida, de como a função jurisdicional identificada na ordem mundial poderia servir à 

preservação da unidade do direito internacional. No décimo e último capítulo, apresentam-se 

argumentos já de caráter conclusivo que sustentam ser a percepção fragmentada do direito 

internacional mero retrato estático de um processo evolutivo. 

 

Palavras-chave: Direito Internacional Público; Teoria Geral do Estado; Política; Unidade 

Sistêmica; Fragmentação. 



 

ABSTRACT 

 

Considering the debate on its legal character overcome, international law is nowadays 

confronted with perspectives challenging its systemic character. The examination of the 

nature of concepts used by the fragmentary theories of international law which tend to 

destabilize its unity was adopted as a theoretical starting point of this study. Politics and law 

conform concepts that not only interact, but often equal themselves. It is proposed to 

investigate to what extent traditional legal structures as those of the general theory of the state 

could contribute to the institutionalization of international law. The work is performed under 

the deductive-inductive method of research. From the theoretical frameworks established by 

the general theory of the state and its use on international law and on the fragmentary 

doctrinal proposals, particular landmarks are settled, which are analyzed in search of more 

comprehensive and general conclusions about the relationship between politics and law. The 

work is divided into three distinct parts. In the initial section, the theoretical elements that 

outline the research are presented. In the first part of the opening chapter the perspective of 

law as a system is established and the preliminarily assumptions about the relationship 

between politics and law are presented. Afterwards, the fundamental contents of important 

concepts for the study are assigned. In the second chapter, the efforts are concentrated in the 

concepts of state and sovereignty and its importance to the law of nations. In the following 

section, the application of the theories studied is proposed to the comprehension of 

international law. At the same third chapter, the theories concerned with the organization of 

the state are connected to the idea of power. The questions related to the power compose the 

main issue of the following part of the work, which develops the concept in light of the 

legislative and judiciary functions to draw, than, parallels with the functions performed by the 

state internally and internationally. Jurisdiction deserves, finally, special attention in the last 

part of the chapter. In the fifth chapter, the research is concentrated on the analysis of 

international organizations. The personality and the capacity of the actors of the international 

order are then analyzed, and in a second part, the importance of dispute settlement systems in 

the exercise of power by such structures is researched. Finally, in the sixth chapter, a new 

classification of international organizations is proposed based on the existence of 

institutionalized systems of dispute resolution. Opening the second section of the work, the 

general lines of the relationship between the fragmentary theories of international law and 

politics are settled in the seventh chapter and then, in the eighth chapter, evidences of the 

conclusions established are searched in empirical evidences of regional experiences, of which 

Brazil is part. The ninth part of the work is dedicated to the analysis of how the general theory 

of the state applies to the understanding of international law and how the judicial function 

identified in the world order could preserve the unity of international law. In the tenth and 

final chapter, arguments already of conclusive character sustain that the fragmented 

perception of international law conforms a mere static picture of an evolutionary process. 

 

Keywords: International Law; General Theory of the State; Politics; Systemic Unity; 

Fragmentation. 
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“Desse modo, a compreensão se põe como necessidade para qualquer 

profissional do direito, para caminhar entre os dados técnicos do sistema 

legal, sem nestes se perder, nem tampouco esquecer o que é, como é, e como 

deve operar o direito. A compreensão pressupõe que se possa captar o que os 

outros exprimem e que possamos nos fazer compreender pelos demais. A 

compreensão, no direito, é indispensável para entender o que se formou e 

chegou até nós, enquanto conjunto de princípios e regras, com os 

indispensáveis mecanismos de implementação, bem como para que possamos 

nos fazer entender, no que cada um diz.”
1
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O direito internacional e seus desafios. O ofício do internacionalista apresenta e 

sempre apresentou desafios. Questionam-se seus marcos originários, vislumbram-se 

incertezas relacionadas à sua coerência normativa e mesmo sua condição de direito é colocada 

freqüentemente à prova. Restaria como grande certeza, talvez, a falta de monotonia da 

doutrina que se dedica a seu estudo.  

Nos dias atuais, ultrapassado o debate em torno de seu caráter jurídico, impõem-se ao 

direito das gentes perspectivas desafiadoras de seus contornos sistêmicos. Busca-se 

constantemente fixar parâmetros de ordenação e unidade em uma miríade de sistemas 

normativos. O direito internacional cresceu em quantidade e densidade, especializou-se e 

dividiu sua normativa em setores: categorizou-se.  

A universalidade jusnaturalista de outrora não se vê mais confrontada apenas com a 

perspectiva positivista das ordens estatais. Agora, a especialização temática ameaça os 

dogmas positivistas com a fragmentação e nem mesmo o discurso aberto e fluído dos direitos 

humanos mostra-se consistente o suficiente para liquidar o debate.  

Haveria alternativa teórica hábil a auxiliar o direito das gentes a preservar sua 

unidade? Se a pluralidade constitui hoje premissa de qualquer estudo que se desenvolva 

acerca do direito internacional, quais instrumentais teóricos se encontrariam disponíveis para 

racionalizar sua estrutura dotando-a de coerência e previsibilidade?   

Em nenhum momento pretende-se neste trabalho refutar a complexidade da 

organização do poder e as conseqüências disso para o direito. Elegeu-se, assim, como ponto 

de partida teórico, a verificação da natureza dos conceitos utilizados pelas teorias 

                                                 
1
 CASELLA, Paulo Borba. ABZ – ensaios didáticos. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2009. p. 159.  
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fragmentárias do direito internacional que tendem a desestabilizar sua característica de 

unicidade.  

Política e direito conformam preceitos que não apenas interagem, mas muitas vezes se 

identificam. A política, como escolha social, está na criação e – hoje definitivamente – na 

aplicação do direito. Sob perspectiva estrita, contudo, enquanto a política se referiria ao 

exercício do poder, o direito cuidaria de sua organização. 

Busca-se nesta pesquisa demonstrar, em síntese apertada, que a aparente fragmentação 

do direito das gentes não constituiria alternativa às teorias sistêmicas unitárias e representaria 

mero traslado equivocado de percepções estritamente políticas ao direito. Propõe-se 

investigar, para tanto, em que medida o resgate de estruturas jurídico-políticas tradicionais - 

tais como os esquemas publicistas da teoria geral do estado - poderia contribuir à 

institucionalização do direito internacional. 

A proposta estima, ainda, as possibilidades apresentadas, por exemplo, pela utilização 

de instrumentais teóricos tradicionais à compreensão do desenvolvimento dos sistemas 

jurisdicionais internacionais de solução de controvérsias. Especificamente, observa-se de que 

maneira a separação de funções do estado poderia servir de modelo aplicável às organizações 

internacionais.    

Quanto ao debate fragmentário, questiona-se se a repartição sistêmica reconhecida por 

parte importante da doutrina do direito internacional atual representaria situação jurídica 

consolidada, a qual, portanto, exigiria verdadeiro abandono do paradigma unitarista moderno 

ou se consubstanciaria arranjo transitório compatível com algum tipo de construção una - 

ainda que diversa daquela concebida pelo positivismo tradicional.  

No que se refere à relevância acadêmica, faz-se necessário, inicialmente, ressaltar que 

não se pretende em nenhum momento esgotar o tema, mas, na verdade, investigar como 

fundamentos teóricos da teoria geral do direito e, especificamente, da teoria geral do estado 

poderiam auxiliar a compreensão do direito das gentes na atualidade. 

O estudo tem como objetivo, desse modo e em um primeiro momento, abordar os 

aspectos políticos da ordem global envolvidos na discussão entre unidade e fragmentação do 

direito internacional para diagnosticar até que ponto as teorias estritamente políticas 

fundamentam posições nesse debate. A partir das conclusões parciais obtidas, estabelece-se 

como meta verificar se existiriam elementos da teoria do direito hábeis a orientar a percepção 

da ordem jurídica mundial atual como um sistema de direito, no qual as características de 

ordenação e unidade estariam preservadas. 
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A relevância para a academia estaria no resgate dos instrumentais da teoria do estado e 

sua aplicação sistemática ao direito das gentes para demonstrar sua unidade. Busca-se 

comprovar, nessa seara, que as teorias fragmentárias não seriam genuinamente jurídicas e 

serviriam exclusivamente a abordagens teóricas da organização do poder relacionadas, por 

exemplo, às relações internacionais. 

Na aplicação de pontos específicos da teoria geral do estado ao direito internacional 

residiria o elemento inovador da pesquisa. Estruturas comumente úteis apenas à compreensão 

do direito interno dos estados são utilizadas no estudo do direito das gentes para fundamentar 

propostas à sua compreensão e evolução institucional. 

A novidade não estaria, assim, no tema abordado, posto não ser a aplicação da teoria 

geral do estado ao direito internacional incomum doutrina e inovador seria, portanto, o resgate 

da sinergia entre as teorias do direito interno dos estados e as de direito internacional - análise 

que parece ter caído em desuso nas últimas décadas.  

Nova seria, por exemplo, a tentativa de se aplicar pontos específicos das teorias 

jurídicas clássicas estudadas à institucionalização das organizações internacionais e a 

conseqüente proposta de que tal dinâmica contribuiria ao desenvolvimento do direito 

internacional e ao fortalecimento de suas matrizes jurídicas – reveladoras da preservação de 

sua unidade.  

Diversos são os questionamentos que se apresentam ao panorama investigativo 

proposto. Seriam os esquemas doutrinários tradicionais incapazes de explicar a multiplicação 

de organizações internacionais com capacidade legiferante e a complexa trama normativa que 

se forma a partir da sobreposição de suas competências? Seria essa inabilidade a causa de sua 

substituição por teorias que sustentam a fragmentação do direito internacional? Exigiria o 

atual momento de transição entre o modelo de relação entre estados centrado no conceito 

clássico de soberania e seu arrefecimento ainda tempo e esforços para sua consolidação? 

Estaria a visão eminentemente política das relações internacionais por essa razão tomando 

espaços antes ocupados pelo direito na descrição dos fenômenos organizacionais humanos? 

Seria esta uma das causas ou conseqüência do distanciamento da doutrina do direito 

internacional da teoria geral do estado? Poderia estar a chave da compreensão do direito 

internacional atual no resgate do instrumental teórico interno da teoria do estado e do direito 

constitucional? Conformariam a concretude e a normatividade variáveis essenciais às 

garantias de previsibilidade, segurança jurídica e coercibilidade inerentes à idéia sistêmica do 

direito que promoveriam sua independência da discricionariedade característica da política? 

Teria o direito internacional se estagnado ou retrocedido em meio à aparente prevalência da 
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política nos últimos anos ou sua evolução teria se tornado apenas mais lenta e seus entraves 

seriam maiores? Poderia a rejeição de toda a teoria do estado como instrumental hábil a 

explicar fenômenos organizacionais do direito internacional prosperar? Representaria o 

abandono do plano teórico da teoria do estado e sua substituição por propostas que defendam 

a fragmentação e contradigam preceitos fundamentais da teoria do direito o abandono do 

próprio direito? Seria a produção acadêmica resultante desse processo investigativo não 

jurídica? Poderia o poder interno do estado servir de parâmetro aplicável à sociedade 

internacional ao menos como ponto de partida de estudo jurídico? Surgiriam os sistemas de 

solução de controvérsias instituídos internacionalmente como expressões incipientes da 

função judiciária apresentada pela teoria do estado? Favoreceria o descolamento da ordem 

internacional da lógica da teoria do estado o uso desmedido da força por sujeitos de direito 

internacional, mormente estados? Poderia o aperfeiçoamento institucional dos sistemas de 

solução de controvérsias conformar instrumento fundamental de estabilização jurídica e de 

manutenção da unidade do direito internacional? Surgiria o desenvolvimento de sistemas de 

solução de controvérsias estabelecidos para garantir a preservação de marcos acordados em 

tratados como condição fundamental à prevalência do jurídico na esfera internacional da 

atualidade? 

 

Para atingir os objetivos estabelecidos, apresenta-se o seguinte problema: 

 

Seria possível afirmar, a partir do prisma da relação entre política e direito, que as 

teorias fragmentárias resultariam de premissas alheias ao direito, tais como aquelas adotadas 

pelas relações internacionais, e que o resgate da aplicação da teoria geral do estado ao direito 

internacional se apresentaria como alternativa viável à preservação de suas características 

sistêmicas de ordenação e unidade e, ainda, que o traslado da perspectiva da separação de 

funções do estado – separação de poderes – à institucionalização dos sistemas de solução de 

controvérsias internacionais poderia servir de instrumento promotor da referida unidade? 

 

Ao problema teórico, propõe-se a seguinte hipótese: 

 

Considerando a aplicação das premissas da teoria geral do estado ao direito 

internacional a partir do prisma da relação entre política e direito, afirma-se que a 

fragmentação resultaria de premissas alheias ao direito, tais como aquelas adotadas pelas 

relações internacionais, e que o resgate da aplicação da teoria geral do estado ao direito 
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internacional se apresentaria como alternativa viável à preservação de suas características 

sistêmicas de ordenação e unidade e, ainda, que o traslado da perspectiva da separação de 

funções do estado – separação de poderes – à institucionalização dos sistemas de solução de 

controvérsias internacionais poderia servir de instrumento promotor da referida unidade. 

 

O trabalho se realiza sob o método dedutivo-indutivo de pesquisa. A partir das 

referências teóricas estabelecidas pela teoria geral do estado e de sua aplicação ao direito 

internacional e às propostas doutrinárias fragmentárias, estabelecem-se marcos particulares, 

os quais são analisados na busca de constatações mais abrangentes e gerais quanto à relação 

existente entre política e direito.  

Pretende-se, na verdade, derivar a aplicação das referências teóricas escolhidas à 

compreensão da relação entre a política e o direito sob a perspectiva do debate entre as teorias 

unitaristas e fragmentárias do direito das gentes fazendo uso, principalmente, dos sistemas 

internacionais de solução de controvérsias como parâmetro empírico de investigação. Para a 

realização do projeto faz-se necessária, também, a utilização de ampla documentação indireta 

através de uma pesquisa bibliográfica tanto jurídica quanto histórica e política, dado o caráter 

interdisciplinar com o qual se buscou abordar o tema.  

Durante a elaboração do trabalho, observam-se elementos internos do direito público 

envolvido na compreensão do estado e a possibilidade desses serem derivados às relações 

interestatais, mormente no que se refere à institucionalização da ordem jurídica global. Tal 

proposta, compatível com o método jurídico-dogmático de pesquisa, tem como objetivo a 

verificação de como – e se - o direito internacional atual poderia ser harmonizado com as 

premissas de ordenação e unidade tradicionalmente identificáveis em conjuntos coerentes de 

normas. 

Em alguns momentos mostram-se necessárias, ainda, pesquisas projetivas, por 

exemplo, para inferir, a partir da análise proposta, as possibilidades que se apresentam à 

evolução dos sistemas jurídicos internacionais e, especificamente, de seus mecanismos de 

solução de litígios. 

A pesquisa apresenta, também, características transdisciplinares posto não envolver 

apenas questões jurídicas, referentes principalmente às teorias do estado e ao debate entre 

fragmentação e unidade do direito global, mas também a análise política da ordem mundial a 

partir, por exemplo, de abordagens da teoria das relações internacionais. 

Em termos estruturais, optou-se por uma divisão lógica do trabalho em três partes 

distintas, mas interdependentes. Na seção inicial, apresentam-se os elementos teóricos que 
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embasam a pesquisa desenvolvida. Assim sendo, busca-se fixar na primeira parte do capítulo 

inaugural a perspectiva do direito como um sistema, no qual o interno e o internacional 

conformariam partes de um todo. Em seguida, apresentam-se as premissas iniciais da relação 

existente entre política e direito e, logo, procede-se à delimitação de conteúdos a termos 

fundamentais ao estudo.  

No capítulo segundo, concentram-se os esforços no delineamento dos conceitos de 

estado e de soberania para sugerir, então, a importância dos mesmos para o direito das gentes. 

As conclusões iniciais são aprofundadas no capítulo seguinte, quando se explica a aplicação 

das teorias estudadas à compreensão e, portanto, não necessariamente à formatação do direito 

internacional. No mesmo capítulo terceiro, inicia-se a vinculação das teorias da organização 

do estado à idéia de poder. 

A questão do poder pauta a parte seguinte do trabalho, que inicialmente desenvolve o 

conceito à luz dos exercícios de concreção e de extração de normatividade para, logo, 

estabelecer paralelos com as funções exercidas pelo estado internamente. No mesmo capítulo, 

inicia-se a aplicação dos mesmos conceitos à organização do poder no contexto internacional 

a partir da figura dos sujeitos dotados de capacidade para seu exercício. A função jurisdicional 

merece, finalmente, atenção especial na última parte do capítulo, na qual se busca introduzir 

seu exercício na esfera global. 

A pesquisa segue no capítulo quinto à análise das organizações internacionais a partir 

dos parâmetros previamente estabelecidos. Para tanto, a personalidade e a capacidade dos 

atores da ordem internacional, principalmente das organizações internacionais, são analisadas 

e, em uma segunda parte, a importância dos sistemas de solução de controvérsias no exercício 

de poder por tais estruturas pauta a investigação. 

Nesse sentido, uma nova classificação para as organizações internacionais é 

apresentada no sexto capítulo estabelecendo como paradigma fundamental à sua 

caracterização a existência de sistema institucionalizado de solução de litígios entre seus 

membros. 

Estabelecidas as premissas teóricas mais importantes da pesquisa na primeira seção do 

trabalho, parte-se para o desenvolvimento da proposta apresentada. Estabelecem-se, para 

tanto, no capítulo sétimo do estudo as linhas gerais da relação existente entre as teorizações 

fragmentárias do direito das gentes e a política para, em seguida, buscarem-se, no capítulo 

oitavo, elementos empíricos que comprovassem o que se defende em experiências regionais, 

das quais o Brasil faz parte. 
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Na nona parte do trabalho, pretende-se demonstrar como a teoria geral do estado se 

aplicaria à compreensão do direito das gentes de forma propositiva e, em seguida, como a 

função jurisdicional identificada na ordem mundial poderia servir à preservação da unidade 

do direito internacional. No décimo e último capítulo, apresentam-se argumentos já de caráter 

conclusivo que sustentam ser a percepção fragmentada do direito internacional mero retrato 

estático de um processo evolutivo.  
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TERCEIRA PARTE 

 

 

12. CONCLUSÃO 

 

 

A multiplicação de sistemas normativos na ordem internacional apresenta grandes 

desafios e essa pluralidade sistêmica constitui premissa de qualquer estudo que se desenvolva 

atualmente acerca do direito das gentes.   

Em nenhum momento pretendeu-se neste trabalho refutar a complexidade da 

organização do poder no contexto global atual e suas conseqüências para o direito. Seu 

objetivo central, de formulação de alternativas teóricas hábeis a resgatar perspectivas 

unitaristas, teve como ponto de partida a verificação da natureza dos conceitos utilizados 

pelas teorias fragmentárias do direito internacional que tendem a desestabilizar suas 

características jurídicas de coerência e unidade.  

Política e direito conformam preceitos que não apenas interagem, mas muitas vezes se 

identificam. A política, como escolha social, está na criação e – hoje definitivamente – na 

aplicação do direito. Observa-se, na verdade, que – em regra - a política se referiria ao 

exercício do poder, enquanto o direito cuidaria de sua organização. 

Buscou-se nesta pesquisa demonstrar que a fragmentação do direito das gentes não 

constituiria alternativa às teorias sistêmicas unitárias e representaria mero traslado equivocado 

de percepções estritamente políticas à esfera jurídica. Investigou-se, para tanto, em que 

medida o resgate de estruturas jurídico-políticas tradicionais - tais como os esquemas 

publicistas da teoria geral do estado - poderia contribuir à institucionalização do direito 

internacional. 

A proposta estimou, ainda, as possibilidades apresentadas, por exemplo, pela 

utilização dos instrumentais teóricos tradicionais eminentemente jurídicos na compreensão do 

desenvolvimento dos sistemas jurisdicionais internacionais de solução de controvérsias. 

Especificamente, observou-se de que maneira a separação de funções do estado poderia servir 

de modelo aplicável às organizações internacionais.    

Quanto ao debate fragmentário, questionou-se se a repartição sistêmica reconhecida 

por parte importante da doutrina atual representaria situação jurídica consolidada, a qual, 

portanto, exigiria verdadeiro abandono do paradigma unitarista moderno ou se 
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consubstanciaria arranjo transitório compatível com algum tipo de construção una - ainda que 

diversa daquela concebida pelo positivismo tradicional.  

No que se refere à relevância acadêmica, faz-se necessário, inicialmente, ressaltar que 

não se pretendeu em nenhum momento esgotar o tema, mas, na verdade, investigar como 

fundamentos teóricos da teoria geral do direito e, especificamente, da teoria geral do estado 

poderiam auxiliar a compreensão do direito das gentes na atualidade. 

O estudo teve como objetivo, desse modo e em um primeiro momento, abordar os 

aspectos políticos da ordem global envolvidos na discussão entre unidade e fragmentação do 

direito internacional para diagnosticar até que ponto as teorias políticas fundamentariam 

posições nesse debate. A partir das conclusões parciais obtidas, verificou-se se existiriam 

elementos da teoria do direito hábeis a orientar a percepção da ordem jurídica mundial atual 

como um sistema normativo, no qual as características de ordenação e unidade estariam 

preservadas. 

A relevância para a academia residiria no resgate dos instrumentais da teoria do estado 

e sua aplicação sistemática ao direito das gentes para demonstrar sua unidade. Buscou-se 

registrar, nesse sentido, que as teorias fragmentárias não seriam genuinamente jurídicas e 

serviriam exclusivamente a abordagens teóricas da organização do poder relacionadas, por 

exemplo, às relações internacionais. 

Na aplicação de pontos específicos da teoria geral do estado ao direito internacional se 

encontraria o elemento inovador da pesquisa. Estruturas comumente úteis apenas à 

compreensão do direito interno dos estados foram transportadas ao estudo do direito 

internacional e à fundamentação de propostas à sua compreensão e evolução institucional. A 

novidade não estaria, assim, no tema abordado, posto não ser a aplicação da teoria geral do 

estado ao direito global incomum doutrina. Inovador seria o resgate da sinergia entre as 

teorias do direito interno dos estados e as de direito internacional - análise que parece ter 

caído em desuso nas últimas décadas.  

 

Para atingir os objetivos estabelecidos, o seguinte problema foi apresentado: 

 

Seria possível afirmar, a partir do prisma da relação entre política e direito, que as 

teorias fragmentárias resultariam de premissas alheias ao direito, tais como aquelas adotadas 

pelas relações internacionais, e que o resgate da aplicação da teoria geral do estado ao direito 

internacional se apresentaria como alternativa viável à preservação de suas características 

sistêmicas de ordenação e unidade e, ainda, que o traslado da perspectiva da separação de 
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funções do estado – separação de poderes – à institucionalização dos sistemas de solução de 

controvérsias internacionais poderia servir de instrumento promotor da referida unidade? 

 

Ao problema teórico, a seguinte hipótese foi proposta: 

 

Considerando a aplicação das premissas da teoria geral do estado ao direito 

internacional a partir do prisma da relação entre política e direito, afirma-se que a 

fragmentação resultaria de premissas alheias ao direito, tais como aquelas adotadas pelas 

relações internacionais, e que o resgate da aplicação da teoria geral do estado ao direito 

internacional se apresentaria como alternativa viável à preservação de suas características 

sistêmicas de ordenação e unidade e, ainda, que o traslado da perspectiva da separação de 

funções do estado – separação de poderes – à institucionalização dos sistemas de solução de 

controvérsias internacionais poderia servir de instrumento promotor da referida unidade. 

 

Tomando por base o método dedutivo-indutivo de pesquisa, estabeleceram-se marcos 

particulares a partir das referências teóricas estabelecidas pela teoria geral do estado e de sua 

aplicação ao direito das gentes e às propostas doutrinárias fragmentárias, os quais foram 

analisados e debatidos na busca de constatações mais abrangentes e gerais quanto à relação 

existente entre política e direito.  

Durante a elaboração do trabalho, foram observados elementos internos do direito 

público envolvido na compreensão do estado e a possibilidade desses serem derivados às 

relações interestatais, mormente no que se refere à institucionalização da ordem jurídica 

mundial. Tal proposta, compatível com o método jurídico-dogmático de pesquisa, teve como 

objetivo verificar como – e se - o direito internacional atual poderia ser harmonizado com as 

premissas de ordenação e unidade tradicionalmente identificáveis em conjuntos coerentes de 

normas. 

Em termos estruturais, optou-se por uma divisão lógica do trabalho em três partes 

distintas, mas interdependentes. Na seção inicial, foram apresentados os elementos teóricos 

que embasam a pesquisa desenvolvida. Assim sendo, buscou-se fixar na primeira parte do 

capítulo inaugural a perspectiva do direito como um sistema, no qual o interno e o 

internacional conformariam partes de um todo. Em seguida, apresentaram-se as premissas 

iniciais da relação existente entre política e direito e, logo, procedeu-se à delimitação de 

conteúdos a conceitos fundamentais ao estudo.  



291 

No capítulo segundo, concentraram-se os esforços no delineamento dos conceitos de 

estado e de soberania para sugerir, então, a importância dos mesmos para o direito das gentes. 

As conclusões iniciais foram aprofundadas no capítulo seguinte, quando se explicitou a 

aplicação das teorias estudadas à compreensão e, portanto, não necessariamente à formatação 

do direito internacional. No mesmo capítulo terceiro, iniciou-se a vinculação das teorias da 

organização do estado à idéia de poder. 

A questão do poder pautou o capítulo seguinte do trabalho, que inicialmente 

desenvolveu o conceito à luz dos exercícios de concreção e de extração de normatividade 

para, logo, estabelecer paralelos com as funções exercidas pelo estado internamente. No 

mesmo capítulo, iniciou-se a aplicação dos mesmos conceitos à organização do poder no 

contexto internacional a partir da figura dos sujeitos dotados de capacidade para seu exercício. 

A função jurisdicional mereceu, finalmente, atenção especial na última parte do capítulo, na 

qual se buscou introduzir seu exercício na esfera global. 

A pesquisa seguiu no capítulo quinto à análise das organizações internacionais a partir 

dos parâmetros previamente estabelecidos. Para tanto, a personalidade e a capacidade dos 

atores da ordem internacional, principalmente das organizações internacionais, foram 

analisadas e, em uma segunda parte, a importância dos sistemas de solução de controvérsias 

no exercício de poder por tais estruturas pautou a investigação. 

Nesse sentido, uma nova classificação para as organizações internacionais foi 

apresentada no sexto capítulo estabelecendo como paradigma fundamental à sua 

caracterização a existência de sistema institucionalizado de solução de litígios entre seus 

membros. 

Uma vez consolidadas as premissas teóricas mais importantes da pesquisa na primeira 

seção do trabalho, partiu-se para o desenvolvimento da proposta apresentada. Fixaram-se, 

assim, no capítulo sétimo do estudo as linhas gerais da relação existente entre as teorizações 

fragmentárias do direito das gentes e a política para que possível se fizesse investigar, no 

capítulo oitavo, a existência de elementos empíricos que comprovassem o que se defende em 

experiências regionais, das quais o Brasil faz parte. 

A nona parte do trabalho buscou demonstrar como a teoria geral do estado se aplicaria 

à compreensão do direito das gentes de forma propositiva e, em seguida, como a função 

jurisdicional identificada na ordem mundial poderia servir à preservação da unidade do direito 

internacional. No décimo e último capítulo, foram consolidados argumentos já de caráter 

conclusivo que sustentam ser a percepção fragmentada do direito internacional mero retrato 

estático de um processo evolutivo. 
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As conclusões parciais da pesquisa proposta neste trabalho, as quais – conforme 

mencionado – sustentam que as teorias que sistematizam a organização do poder interno em 

um estado podem servir de parâmetro e de orientação à evolução do direito das gentes, são 

consolidadas, finalmente, a seguir:  

 

 

12.1. A Teoria Geral do Estado como Ferramenta à Compreensão do Direito 

Internacional 

 

 

A existência do direito internacional conforma tema atualmente superado. Direito 

internacional é direito. Teorias que apresentavam dúvidas quanto às suas estruturas de 

validade de normas e concentravam-se no estudo da relação entre as várias ordens legais dos 

estados e o direito das gentes não se sustentam na atualidade. 

Uma das responsáveis pela mencionada alteração de perspectiva foi a paulatina 

valorização do ser humano, a qual promoveu uma nova percepção do direito que, 

indiretamente, devolveu ao sistema jurídico internacional a pretensão de universalidade que 

lhe cabia em período anterior à formação dos estados modernos. O direito se fundamenta hoje 

não apenas nas regras de validade positivistas, mas também definitivamente em princípios e 

valores. 

Nesse contexto, ainda que sejam reconhecidas ordens normativas locais autônomas, 

essas convivem como partes de um sistema global comum. Marcos legais estabelecidos por 

tratado e princípios reconhecidos como inerentes trabalham em conjunto promovendo a 

unicidade sistêmica do direito. Assim sendo, a dicotomia entre interno e internacional impõe-

se atualmente aos juristas como algo ultrapassado. A observação do direito como um sistema 

sugere o abandono do estudo do local e do geral como estruturas dissociadas.  

Política e direito são partes de uma mesma estrutura na organização da vida em 

sociedade. A política está na decisão tomada na formação do direito positivo e no 

reconhecimento de valores axiológicos, mas também quando da extração da normatividade 

exercida na interpretação das normas. A organização das relações sociais por toda essa 

dinâmica decorre diretamente da necessidade de se estabelecerem parâmetros de 

regulamentação e controle ao exercício do poder na convivência humana e, sob tais premissas, 

surge o estado como a mais bem-sucedida forma de organização social fundada em estruturas 

políticas e jurídicas.  
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Nesse sentido, é de se perceber que a estabilidade social é garantida no plano interno 

dos países pelo controle do poder por meio do uso de instrumentos de política e de direito. O 

contexto internacional, por outro lado, possui complexidade maior. Nele, política e direito 

disputam espaço na regulação do poder e, nessa perspectiva, observa-se nos excessos da 

política a urgência da definitiva organização da ordem global pelo direito. 

O estado conforma, em linha com o ressaltado, a forma paradigmática de organização 

do poder sob a qual os indivíduos esquematizam a vida comum estabelecendo limites ao uso 

da força. Percebe-se em sua institucionalidade a instrumentalização da paz social e não seria 

razoável conceber o abandono dessas teorizações pelo direito internacional. De certa maneira, 

tem-se que a observação da soberania do estado por internacionalistas como entrave à 

evolução do direito das gentes teria provocado aversão à teoria do estado como parâmetro à 

organização do poder hábil a auxiliar a compreensão e o desenvolvimento do direito das 

gentes. 

Estado e teoria geral do estado constituem conceitos distintos. Nesse sentido, ainda 

que o ente possa ter sua importância reduzida ou relativizada, o mesmo não se aplicaria 

necessariamente às estruturas de poder teorizadas e esquematizadas pelo direito e pela política 

para seu funcionamento como estabilizador da vida em sociedade.  

Sob a perspectiva estatal, a soberania se encontra diretamente vinculada ao poder. Seu 

conceito justifica internamente, na verdade, a própria existência de uma autoridade superior às 

pessoas na sociedade, responsável por organizar e coordenar a interação social. No plano 

internacional, por outro lado, a expressão externa do poder das coletividades determinadas se 

confunde com a idéia de independência e, além de se submeter historicamente à dinâmica 

natural da força na relação com as outras soberanias e, mais recentemente, a valores 

axiológicos assumidos como cogentes, mais que nunca se mostra relativizada pelos 

compromissos assumidos, ou seja, pelo princípio da pacta sunt servanda, um dos 

fundamentos elementares do direito. 

Extremamente rarefeitos se fazem atualmente os resquícios do caráter ilimitado e 

absoluto da soberania estatal. O direito das gentes não apenas provoca, mas também exige 

essa relativização, a qual pode se dar de forma voluntária, como no caso da adesão a 

organizações internacionais supranacionais, ou, involuntariamente, como no reconhecimento 

de regras internacionais cogentes.   

Tem-se que, em síntese, o desenvolvimento do direito das gentes implicou na 

paulatina limitação das características soberanas outrora consideradas absolutas e ilimitadas e, 

em todo esse contexto, verifica-se no estudo da teoria geral do estado, sem grandes entraves, 
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instrumental técnico fundamental a ser observado para que se possa compreender a ordem 

global da atualidade. Nesse sentido, o resgate das estruturas de poder interno como parâmetro 

ao entendimento do direito das gentes não se mostra apenas necessário, mas também 

extremamente urgente.  

Não existe, ressalte-se uma vez mais, identidade entre as estruturas internas de poder e 

o direito internacional. A analogia estrutural – que não é inédita, mas que se propõe aqui sob a 

perspectiva do resgate – serve, entretanto, muito bem à melhor compreensão e ao 

aperfeiçoamento da ordem global. A esse respeito, se, por um lado, impossível se faz 

identificar internacionalmente hoje processos claros de formação de uma confederação ou de 

uma federação global, isso não significaria entender que a teoria geral do estado não teria 

nada a ensinar ao direito das gentes.  

Não se trata da promoção do uso das teorias de poder aplicadas ao estado como 

parâmetro à modulação do direito internacional, mas de apresentá-las como instrumental de 

auxílio à sua compreensão. A teoria geral do estado tem muito a contribuir ao direito 

internacional e, no panorama atual de desafios que se apresentam à organização do poder 

global, urgente se faz a definitiva superação das resistências de internacionalistas ao seu 

estudo e aplicação. 

A teoria geral do estado, mais que tratar de estado, trata de poder. Seus institutos 

consolidam a teorização jurídica da organização, da distribuição e do exercício do poder no 

plano interno. O estudo do poder não apenas contribui ao direito como se mostra essencial ao 

seu desenvolvimento e compreensão. De todas as considerações feitas, é de se concluir que a 

unidade, a divisão de funções, a legitimação e as formas de exercício do poder em uma ordem 

estatal não servem de parâmetro reproduzível na ordem global, mas podem indicar caminhos 

à sua melhor formulação teórica.  

Em perspectiva ideal, a formação do direito pela política se daria na forma de 

concreção, ou seja, por meio da conversão da decisão em norma. Uma vez estabelecida a 

regra, sua aplicação se reduziria à mera extração da normatividade nela contida. Percebe-se, 

na atualidade, claro abalado dessa construção teórica pelo exercício cada vez mais freqüente 

da função concretiva por órgãos investidos de atribuições de mera extração de normatividade. 

No plano interno, por exemplo, essa alteração de padrões apresenta hoje grandes desafios às 

estruturas clássicas de organização de poder.  

Na esfera internacional, projetivamente, o exercício de concreção por órgãos 

investidos de atribuições de extração de normatividade poderia representar forma interessante 

de desenvolvimento do direito. Qualquer tipo de evolução nesse sentido exigiria, no entanto, 
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prévio aperfeiçoamento da organização do poder na ordem global e daí a utilidade do 

instrumental teórico da teoria geral do estado. 

No contexto estatal, a doutrina divide o estudo do poder sob o prisma das funções 

exercidas. De forma sistemática, a teoria geral do estado historicamente o faz por meio de 

uma repartição em três: a função executiva, a legislativa e a judiciária. Internacionalmente, 

por outro lado, não se faz possível reproduzir o modelo de separação de funções aplicado aos 

estados e isso se dá em razão da falta de centralização do poder. Nada impede, entretanto, que 

esses paradigmas internos sirvam ao entendimento e ao desenvolvimento da institucionalidade 

da ordem do direito das gentes. 

A descentralização constitui a maior característica do poder na ordem mundial. Além 

de não se poder reproduzir a estrita separação de funções que se percebe no direito interno, 

impossível se faz estabelecer com extrema precisão quem seriam os seus atores. De certo, 

estados são os tradicionais e ainda mais importantes entes que atuam na esfera global, mas a 

evolução do direito internacional promoveu o reconhecimento de outras estruturas como 

exercentes de poder e as organizações internacionais, por exemplo, já se encontram 

consolidadas como tal. 

No direito internacional, os sistemas de solução de controvérsias se multiplicaram e se 

consolidaram ao longo do século XX como garantidores da coerência, da segurança e da 

previsibilidade da ordem normativa geral, mas não existe, contudo, um poder judiciário global 

e tampouco exercício concretivo pleno como verificado internamente nos estados. Essa 

ausência de centralização não impediria absolutamente, entende-se e reafirma-se, o uso das 

estruturas da teoria geral do estado para auxiliar a compreensão do direito internacional.  

A atuação de um ente no ambiente internacional depende da personalidade. O caráter 

absoluto dessa premissa subsiste ainda que se reconheçam estruturas não dotadas de 

personalidade que de alguma forma atuam no contexto global. A atribuição de personalidade, 

não basta, entretanto, ao exercício de poder na ordem global, o qual se encontraria 

condicionado aos limites estabelecidos à capacidade do agente. Nos estados, capacidade se 

confundiria com os contornos da soberania e nas organizações internacionais estaria, em 

regra, contida na vontade expressa nos tratados. 

Dessa forma, a doutrina costuma identificar a personalidade jurídica como elemento 

hábil a caracterizar, sozinho, uma organização internacional. Exercentes de funções de poder 

na esfera internacional decidiram criar, portanto, uma organização simplesmente atribuindo 

personalidade jurídica a um tratado associativo. 
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Não seria, entretanto, razoável entender que todo tratado dotado de personalidade 

deveria ser considerado investido de atribuições para atuar na ordem internacional de maneira 

concretiva - e muitas vezes no mesmo patamar dos estados - simplesmente por ter 

personalidade reconhecida. Assim, conformado o sistema de direito da associação, apenas 

quando identificável em sua estrutura um sistema institucionalizado para a solução de 

controvérsias eventualmente surgidas entre seus membros haveria uma organização 

internacional capaz de, nos limites das capacidades que lhe são atribuídas, atuar 

internacionalmente em patamares equiparáveis aos estados. 

Uma estrutura comum, mesmo dotada de personalidade, encontra-se confrontada com 

importantes limitações para garantir sua estabilidade sistêmica e, conseqüentemente, severas 

limitações se apresentam à sua atuação internacional como um corpo uno e consolidado caso 

não disponha de um sistema de solução de controvérsias hábil a estabilizar seu direito. Ordens 

jurídicas desse tipo não constituiriam, assim, organizações, mas meros tratados associativos 

dotados de personalidade. 

O estabelecimento de critérios que diferenciem de maneira clara as organizações 

internacionais dos tratados associativos impõe-se com urgência em contexto de franca 

proliferação de estruturas internacionais. A partir da classificação que se propõe, mais 

facilmente se poderiam reconhecer os entes que interagem com os estados e diferenciá-los 

daqueles sistemas que servem apenas de instrumento de interação entre os estados. 

 

 

12.2. A Teoria Geral do Estado e a Unidade Sistêmica do Direito Internacional 

 

 

As dúvidas quanto à unidade do direito internacional se referiam há cem anos 

basicamente à relação entre as várias ordens estatais e a ordem jurídica global. A maior parte 

das questões teóricas relacionadas à relação entre o local e o internacional geral encontram-se 

atualmente superadas e, assim, os grandes desafios que colocavam à prova o caráter de direito 

do direito das gentes acabaram dissipados. 

Estruturas internacionais associativas se consolidaram e se multiplicaram na segunda 

metade do século XX. Organizações internacionais multilaterais e regionais foram sendo 

criadas e estabeleceram sistemas normativos autônomos. Essas ordens jurídicas que surgiram 

foram aos poucos se sobrepondo e criaram uma complexa trama sistêmica desafiadora da 

coerência e da estabilidade exigidas pelo direito.  
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O referido pluralismo fez com que a doutrina passasse a questionar novamente a 

unidade do direito das gentes. Nesse processo, cada vez mais os paradigmas das relações 

internacionais passaram a ser adotados como parâmetros à compreensão da ordem global e, a 

partir deles, estabeleceram-se percepções fragmentárias do direito das gentes. 

A abordagem política não se mostra, contudo, contrária ao direito internacional. Nesse 

sentido, estruturas e conceitos desenvolvidos pela teoria política não são, de todo, 

incompatíveis com o direito. A escolha política se encontra na formação e na aplicação do 

direito e integra, portanto, os sistemas jurídicos interno e internacional.  

A concepção dos planos local e global como um bloco normativo coeso não impede, 

entretanto, que se percebam idiossincrasias que caracterizam as duas esferas. Nesse sentido, 

verifica-se que, no que se refere à relação entre política e direito, o ramo internacional aceita 

com maior facilidade a expressão política do poder e que juristas internamente buscam 

neutralizar as escolhas políticas e demonstram dificuldade de aceitar a concreção feita pelos 

exercentes de funções judiciárias.  

Direito internacional é política. Direito é política. E nesse aspecto específico, o direito 

internacional seria apenas mais honesto. Talvez o mais honesto dos ramos do direito. Nesse 

contexto, enquanto o direito interno parece buscar atualmente conviver melhor com suas 

atribuições relacionadas às escolhas políticas, o direito internacional deve, com urgência, 

resgatar os conceitos jurídicos que garantam sua compreensão sistêmica.   

Consoante a proposta que se defendeu neste estudo, uma organização internacional 

propriamente dita, isto é, uma associação internacional capaz de atuar na esfera global em 

determinados contextos de forma análoga aos estados, não sustentaria sua condição apenas na 

personificação jurídica, mas necessariamente deveria possuir estrutura institucionalizada de 

solução de controvérsias hábil a garantir a coerência e a estabilidade de seu sistema de direito. 

Entes dotados de personalidade internacional, mas incapazes de garantir sua ordem normativa 

– ainda que possuam estruturas burocráticas estabelecidas - conformariam, sob tais premissas, 

meros tratados associativos. 

Ao garantir a coerência da ordem jurídica, os sistemas de solução de controvérsias 

institucionalizados estabilizam a vontade dos membros de uma organização e permitem que a 

expressão da vontade comum seja exercida de maneira concretiva pela personalidade jurídica 

estabelecida em tratado.  

A sinergia entre a teoria geral do estado e o direito internacional não configura uma 

mera proposta. Trata-se de fato. A aversão dos internacionalistas ao estado, mais 

propriamente às concepções extremadas de seu poder soberano, parecem ter afastado o direito 
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das gentes dos conceitos fixados pela teoria geral do estado. Tudo isso, ressalte-se, sem que o 

estado tenha perdido seu caráter de sujeito internacional por excelência. 

Institutos da teoria geral do estado não se fazem, entretanto, plenamente aplicáveis 

apenas à compreensão das estruturas internas de poder das organizações internacionais. As 

teorias que buscam compreender a distribuição do poder no estado servem, na verdade, 

plenamente ao entendimento da ordem global como um todo, ainda que nela o poder se 

encontre eminentemente descentralizado. 

A teoria geral do estado se propõe, na verdade, não apenas a explicar a organização do 

poder pelo direito, mas também viabilizam o direito. O resgate de sua aplicação plena ao 

direito das gentes não se mostra apenas útil: faz-se urgente e necessário. Trazer a teoria geral 

do estado definitivamente de volta ao direito internacional significaria, portanto, o próprio 

resgate do direito no direito internacional.  

O exercício da função jurisdicional se encontra em franco crescimento e consolidação 

na esfera global. Ainda que na atualidade não se possa reconhecer uma estrutura organizada 

de maneira hierárquica e coesa, os esquemas disponíveis buscam cumprir seu papel 

estabilizando e garantindo a coerência da ordem normativa do direito das gentes.  

Assim como internamente, ainda que em freqüência e intensidade muito menor, os 

sistemas de solução de controvérsias internacionais tinham, inicialmente, funções 

exclusivamente de extração de normatividade. Com o passar dos anos, esses órgãos de função 

judiciária passaram a exercer também a concreção e a produzir direito. Tem-se como exemplo 

dessa nova realidade o reconhecimento paulatino da jurisprudência como fonte do direito das 

gentes. 

A percepção da multiplicação dos sistemas de solução de controvérsias como 

fragmentação, é dizer, como ameaça à unidade do direito global, constituiria, assim, 

perspectiva rasa da realidade da ordem mundial. Teorias fragmentárias partem de concepções 

exclusivamente políticas que, aplicadas ao direito, mostram-se imperfeitas e superficiais. 

Sistemas jurisdicionais não exigiriam, em linha com o que se defende, estruturas 

hierárquicas ou meios formais de comunicação para compatibilizar seu entendimento da 

ordem internacional. Mesmo quando não previsto em tratados, tribunais tendem a levar em 

consideração a competência de outras cortes para estabelecer os limites de suas próprias 

competências. Da mesma forma, árbitros e juízes de um tribunal com bastante freqüência 

exercem função análoga em outro sistema de solução de controvérsias quando do término de 

seus mandatos no órgão anterior e cada vez mais a jurisprudência de um sistema específico 

tende a ser observada, considerada e até mesmo expressamente mencionada por outros.  
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Os sistemas normativos internacionais e seus órgãos de solução de controvérsias, 

ainda que não se encontrem unificados, não se isolam. As cortes se observam por sobre os 

muros de seus próprios sistemas de direito e buscam, assim, garantir, ainda que 

assistematicamente, a coerência e a unidade do direito internacional.  

A multiplicação de ordens normativas e a falta de hierarquia ou organização sistêmica 

definida entre as mesmas e também entre os seus sistemas de solução de controvérsias 

promovem, de fato, a percepção fragmentada da ordem jurídica internacional. Tais 

perspectivas ignoram, contudo, o fato de que direito não constitui algo estático. Direito seria, 

na verdade, um processo. Um processo em constante desenvolvimento e evolução que deve 

ser percebido não apenas como de consolidação jurídica, mas de institucionalização.   

A teorização jurídica perderia, a partir de todo esse panorama, importante instrumental 

caso abandonasse os conceitos e institutos da teoria geral do estado para explicar e projetar a 

organização institucional da ordem normativa internacional. O estudo das formas de 

organização do poder estatal pode muito claramente apresentar soluções para a organização 

política do poder no direito das gentes. 

O diagnóstico fragmentado da ordem global corresponderia à captura fotográfica de 

apenas um momento do processo evolutivo do direito internacional. Momento, no qual a 

transição entre o modelo de relação entre estados centrado no conceito clássico de soberania e 

as novas estruturas baseadas em seu arrefecimento e no traslado de competência a instâncias 

organizacionais comuns ainda exigiria tempo e esforços para sua consolidação.  

 

 

12.3. Considerações Finais  

 

 

A organização das relações humanas depende do estabelecimento de parâmetros de 

regulamentação e controle ao exercício do poder. Não existe, contudo, identidade entre as 

estruturas internas de poder e o direito internacional, mas as diferenças não implicam 

compreender que a teoria geral do estado não teria nada a ensinar ao direito das gentes.  

Não se defendeu, neste estudo, a utilização das teorias de poder aplicadas ao estado 

como parâmetro de modulação do direito internacional, mas como instrumental teórico hábil a 

auxiliar sua compreensão e estruturação. A teoria geral do estado, mais que tratar de estado, 

consolida a teorização jurídica da organização, da distribuição e do exercício do poder no 

plano interno.  
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A descentralização constitui a maior característica apontada ao poder na ordem 

mundial. Além de, por um lado, não se poder reproduzir a estrita separação de funções que se 

percebe no direito interno, impossível se faz estabelecer com extrema precisão quais seriam 

os atores que participam da concreção do direito das gentes.  

A doutrina costuma identificar a personalidade jurídica como elemento hábil a 

caracterizar, sozinho, uma organização internacional, mas a partir da análise de suas estruturas 

internas à luz das teorias de poder, recomendável se faz também o uso da capacidade de 

garantir a coerência sistêmica do conjunto normativo como condição de sua 

institucionalidade.  

Estruturas internacionais associativas se consolidaram e multiplicaram na segunda 

metade do século XX. Essas ordens jurídicas que surgiram foram aos poucos se sobrepondo e 

criaram uma complexa trama sistêmica desafiadora da coerência e da estabilidade exigidas 

pelo direito. Nesse processo, cada vez mais os paradigmas das relações internacionais 

passaram a ser adotados como parâmetros à compreensão da ordem global e, a partir deles, 

estabeleceram-se percepções fragmentárias do direito das gentes. 

A sinergia entre a teoria geral do estado e o direito internacional não configura uma 

mera proposta. As teorias que buscam compreender a distribuição do poder no estado se 

aplicam plenamente ao entendimento da ordem global como um todo, ainda que nela o poder 

se encontre eminentemente descentralizado. 

A teoria geral do estado se propõe não apenas a explicar a organização do poder pelo 

direito, mas, principalmente, a instrumentalizá-la. O exercício da função jurisdicional se 

encontra em franco crescimento e consolidação na esfera internacional. Ainda que na 

atualidade não se possa reconhecer uma estrutura organizada de maneira hierárquica e coesa, 

os esquemas disponíveis buscam cumprir seu papel estabilizando e garantindo a coerência da 

ordem normativa do direito das gentes.  

A percepção da multiplicação dos sistemas de solução de controvérsias como 

fragmentação, é dizer, como ameaça à unidade do direito global, constitui perspectiva 

superficial da realidade da ordem mundial. Teorias fragmentárias partem de concepções 

políticas que, aplicadas ao direito, mostram-se imperfeitas e superficiais. 

Sistemas jurisdicionais não exigem, nesse contexto, estruturas hierárquicas ou meios 

formais de comunicação para compatibilizar seu entendimento da ordem internacional. Os 

sistemas normativos internacionais e seus órgãos de solução de controvérsias, ainda que não 

se encontrem unificados, não se organizam em paralelo. As cortes se observam mutuamente e 
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buscam, constantemente, garantir, ainda que assistematicamente, a coerência e a unidade do 

direito internacional.  

A multiplicação de estruturas normativas e a falta de organização sistêmica definida 

entre as mesmas e entre os seus sistemas de solução de controvérsias promovem, de fato, a 

percepção fragmentada da ordem jurídica internacional. Tais perspectivas ignoram, contudo, 

que direito não constitui algo estático. O direito internacional não pode ser observado como 

uma foto. Direito é dinâmico: desenvolve-se como um filme. 

 

Assim, doutrinadores que hoje defendem a fragmentação sustentariam suas críticas ao 

filme do direito das gentes na perspectiva exclusiva de seu cartaz de divulgação. Caso tenham 

dificuldade de encontrar recursos no direito internacional para o ingresso, que a teoria geral 

do estado possa lhes servir, então, de convite à sala de exibição. 
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