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RESUMO 

 

ALVES, Evelin Teixeira de Souza. A solução de conflitos no Direito Administrativo 
Global. 2019. 196 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 
 
A regulação global atualmente existente, de variada temática e especificidade, 
demanda o entendimento e o aprimoramento da sua lógica normativa. O Direito 
Internacional Público revelou-se insuficiente para este propósito. A teoria do 
Direito Administrativo Global, difundida no eixo América do Norte – Itália, propôs-
se a estes desideratos (descritivo e prescritivo). O Direito Administrativo Global 
preconiza a existência de um espaço administrativo global, onde diversificadas 
formas e arranjos administrativos (públicos e privados) produzem decisões 
reguladoras. A teoria sugere a aplicação de instrumentos e de uma principiologia 
(transparência, participação, motivação e controle), como forma de promover 
accountability da governança global. As prescrições do Direito Administrativo 
Global desafiam o conceito de Direito e retratam as suas características 
peculiares, dentre as quais se destacam os seus métodos de solução de conflitos, 
que igualmente se sujeitam aos seus padrões normativos. 
 
  

Palavras-chave: Solução de conflitos. Direito Administrativo Global. Direito 
Transnacional.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

ALVES, Evelin Teixeira de Souza. Conflict resolution in Global Administrative Law. 
2019. 196 f. Dissertation (Master) - Law School, University of São Paulo, São 
Paulo, 2019. 

 

The existing global regulation, of varied thematic and specificity, demands the 
understanding and the improvement of its normative logic. Public international law 
has proved insufficient for this purpose. The theory of Global Administrative Law, 
disseminated in the North America - Italy axis, has been proposed to these 
desiderates (descriptive and prescriptive). Global Administrative Law advocates 
the existence of a global administrative space, where diverse forms and 
administrative arrangements (public and private) produce regulatory decisions. 
The theory suggests the application of instruments and a principiology 
(transparency, participation, motivation and control) as a way to promote 
accountability of global governance. The provisions of the Global Administrative 
Law challenge the concept of Law and portray its peculiar characteristics, among 
which are its methods of conflict resolution, which are also subject to its normative 
standards. 
 
 

Keywords: Conflict resolution. Global Administrative Law. Transnational Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não se olvida que a globalização, que hodiernamente se aquiesce ter 

alcançado dimensões variadas (social, política, cultural, ambiental e jurídica), teve 

seu nascedouro relacionado a propósitos explicitamente econômicos, mormente 

atrelados à implementação de um mercado global, impregnado pela lógica 

capitalista. 

Desde a década de 1990, o fenômeno globalizante reflete um 

paradigma, no qual estão presentes as seguintes condições enunciadas por 

André-Jean Arnaud1: alteração nos modelos de produção, livre fluxo de 

investimentos, incentivo ao estabelecimento de acordos comerciais entre Países, 

formação de blocos econômicos regionais, diminuição do papel do Estado, 

hegemonia dos conceitos neoliberais, democratização, proteção dos direitos 

humanos e surgimento de atores supranacionais e transnacionais, às quais 

acrescentamos, a criação de regimes destinados à regulação de determinados 

setores, em nível global. 

A miríade de regimes regulatórios globais contemporaneamente 

existentes, da mais vasta e variada temática (comércio global, saúde, meio 

ambiente, normalização, direitos humanos, investimentos, finanças, padronização 

bancária, entre outros), com suas especificidades, bem assim sua autonomia, 

estruturação e incompletude, traz a lume enormes desafios para os juristas, tanto 

no sentido de compreender a realidade neles vivenciadas (propósito empírico ou 

descritivo), quanto no de entender a sua lógica normativa e colaborar para o seu 

devido aprimoramento (propósito normativo ou prescritivo). 

Ademais da consolidação dos sistemas globais regulatórios, a 

inarredável necessidade de cooperação entre as Nações, assim como o 

agigantamento das grandes organizações econômicas (que se tornaram 

transnacionais, fizeram emergir uma “nova forma de poder privado de caráter 

                                            
1 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e globalização. Lições de filosofia do 

direito e do Estado. Tradução: Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro, Renovar, 1999, p. 
12-14.  
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difuso e supraestatal”2 e impuseram uma busca incessante pela ampliação da 

competitividade, das transações financeiras e do lucro), desencadearam uma 

verdadeira crise do poder e autoridade estatal, a qual não pode passar 

despercebida pelos estudiosos do Direito. 

Sobreleva notar que os impactos da globalização econômica foram 

desmesurados, sobretudo para a Ciência Jurídica. Dessarte, para além das 

transformações que acarretou para a instituição política estatal – com especial 

destaque para mitigação da sua soberania e para assunção de atribuições de 

índole global, propiciou a constatação de que as ordens jurídicas nacional e 

internacional revelaram-se insuficientes para o regramento das interações 

estabelecidas entre os noveis atores do cenário mundial (oportunamente 

enunciados neste trabalho), os quais atuam sob a égide de diversificados 

modelos de governança, destoantes, pois, das tradicionais fórmulas por elas 

reconhecidas e disciplinadas. Referidos arquétipos, constituintes de uma tipologia 

variada de governança (conceito que será esmiuçado no item 5.2.6.2) – que se 

prefere denominar de administração global, haja vista que aqui se compartilha o 

entendimento, difundido pela teoria do Direito Administrativo Global – DAG, de 

que boa parte da governança mundial pode ser compreendida e apreciada como 

uma ação de caráter administrativo, dão azo ao surgimento de um espaço 

administrativo global.  

Aludida ordem de amplitude global, bem como suas vicissitudes e 

peculiaridades, serão abordadas, como premissas, na presente dissertação, com 

amparo na teoria do Direito Administrativo Global (DAG), difundida no eixo 

América do Norte – Europa (Itália), donde foi desenvolvida e aprimorada, sem, 

entretanto, descurar do necessário contraponto das teses que lhes são adversas 

e do enfrentamento das críticas que lhes são direcionadas, com o fito de focalizar 

os métodos de resolução de controvérsias de que se vale para dirimir contendas 

entre os sujeitos que dela participam. 

Nesta toada, considerando a existência de uma infinidade de sistemas 

regulatórios e, conseguintemente, de uma gama de metodologias específicas 

destinadas à solução de conflitos deles decorrentes, elegeu-se a perscrutação do 

                                            
2 HEILMANN, Maria de Jesus Rodrigues Araújo. Globalização e o novo direito administrativo. 

Curitiba:  Juruá Editora, 2010. p. 83. 



17 

 

Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio – 

OMC (World Trade Organization – WTO), vocacionado à dirimição de contendas 

inauguradas na esfera do mercado comercial internacional e, do Sistema de 

Solução de Disputas da International Corporation for Assigned Names and 

Numbers – ICANN, dirigido à composição de controvérsias relacionadas a 

disputas sobre nomes de domínio na internet, cujas aludidas instituições globais 

tratam-se, respectivamente, das espécies de administração global 

intergovernamental e de administração global híbrida, definidas pelo DAG. 

Esse recorte permitirá, outrossim, a análise percuciente de cada um 

deles que, nada obstante encerrem modelos sobremaneira diversos de resolução 

de litígios, tanto em relação aos sujeitos implicados (que, na OMC, são os 

Estados Soberanos e os organismos internacionais por eles instituídos e, na 

ICANN, pode envolver diversos atores privados e públicos), quanto ao aspecto 

formal (procedimento e vinculação de suas decisões), são igualmente suscetíveis 

aos princípios e padrões normativos preconizados pela teoria do DAG, repise-se 

pelo fato de que ambas entidades se referem a tipos de administração global.  

Além disso, a apreciação dos dois modelos escolhidos, terá o condão 

de enfatizar a peculiaridade desse espaço jurídico, o qual, por seu turno, desafia a 

abordagem de tormentosas e controversas questões atinentes ao conceito de 

Direito, bem como à sua universalização. 

De tal sorte, resta sobranceira a relevância do tema selecionado, que é 

resultante da espontaneidade e da dinâmica social-econômica, merecendo uma 

acurada apreciação das suas facetas. 

Neste mister, serão desenvolvidos seis capítulos. Enquanto o presente 

Capítulo 1 retrata a escolha e importância do tema a ser estudado, o Capítulo 2 

assentará as premissas básicas para a pesquisa. O Capítulo 3 objetivará a 

caracterização do paradigma da globalização, seu contexto histórico, suas 

ideologias subjacentes, dimensões, impactos, teorias favoráveis e contrárias e 

eventual superação (desglobalização), imprescindíveis para a compreensão da 

sua conjuntura e dimensão. O Capítulo 4 cuidará das transformações no Direito 

provocadas pela globalização, tanto para os Estados Nacionais quanto para o 

Direito Administrativo, enfrentando a sensível temática atinente à mitigação da 

soberania e autoridade estatal. Demais disso, no Capítulo 5 será discorrido sobre 
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o Direito Administrativo Global – DAG, suas escolas fundantes e as teorias 

adversárias, características, sujeitos, principiologia, fontes, alcance, tipologia, 

finalidades, desafios a serem suplantados e, principalmente, seu modelo de 

resolução de controvérsias. No Capítulo 6 serão abordados os modelos de 

solução de controvérsias da OMC e da ICANN e a possibilidade de aplicação dos 

princípios e quadro normativo formulado pela teoria do DAG. Por derradeiro, será 

apresentada a conclusão no sentido de que a teoria do Direito Administrativo 

Global pode contribuir para que a vasta a regulação global que se produz 

incessantemente na contemporaneidade salvaguarde direitos e promova a devida 

responsabilização na esfera transnacional, sobretudo em áreas de grande 

vulnerabilidade, como a relativa à solução de conflitos.  
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2 PREMISSAS   

 

2.1 SOBRE A GÊNESE DO DIREITO 

  

Sem o temerário e complexo escopo de trazer à colação as diversas 

teorias que almejam explicar a origem do fenômeno jurídico e tão-somente como 

introito para o assentamento das ideias que se intenta apresentar neste trabalho, 

faz-se mister discorrer sobre dois pontos específicos que envolvem a gênese do 

Direito, quais sejam, a sua base social e, em circunstâncias peculiares, o seu 

espeque na Economia.  

Por primeiro, conforme apregoado pela Sociologia Jurídica, o Direito é 

resultante de uma realidade emanada da sociedade e reflete os valores por ela 

reconhecidos. A humanidade e a socialidade são os seus traços essenciais, 

consoante ensina Paolo Grossi3. Por meio do singelo exemplo de uma tumultuada 

fila defronte uma repartição pública, cuja iniciativa de um dos seus componentes 

de organizá-la é acatada pelos demais, Grossi assinala que o verdadeiro mistério 

do Direito consiste na auto-organização e na observância espontânea das regras 

organizativas, não necessariamente vinculadas a um aparato de poder. Sendo a 

organização do social, o Direito está limitado não só pela vontade da sociedade, 

como também pelos valores por esta consagrados ao longo do tempo, de sorte 

que se caracteriza como um ordenamento observado4, do qual derivam regras 

que se tornam imperativas quando se insere um mecanismo de poder. Desse 

modo, pondera que o Estado não é elemento essencial para a sua geração, assim 

como tampouco o é a sanção5, estratagema de que este se vale para a garantia 

                                            
3 GROSSI, Paolo. Primeira lição sobre direito. Tradução Ricardo Marcelo Fonseca. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p. 7-11. 
4 Paolo Grossi prefere adotar o signo “observância” ao invés de “obediência”, posto que, sob o seu 

ponto de vista, este denota uma passividade psicológica que não se coaduna com a noção de 
direito, que pressupõe uma aceitação pautada pela consciência. (GROSSI, Paolo. Primeira 
lição sobre direito. Tradução Ricardo Marcelo Fonseca. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 19 e 
24). 

5 GROSSI, Paolo. Primeira lição sobre direito. Tradução Ricardo Marcelo Fonseca. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 25. 
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da sua sobrevivência em face daquele que não observa o seu comando de 

autoridade. Na linha de pensamento de Grossi6  

 

Para olhos superficiais, que olham com um visual restrito para o passado 

próximo e para o presente, o Estado pode parecer o nicho 

imprescindível, nicho natural, para se gerar e para o viver o direito. 

Dever-se-ia, ao contrário, refletir mais ponderadamente no sentido de 

que o Estado é apenas um acidente histórico diante daquele resgate do 

direito de que nos valemos para restituí-lo ao seio mais vasto da 

sociedade. Uma restituição útil para tirar dele uma desnaturante 

incrustração histórica potestativa e imperativa. 

 

De outro bordo, parece soar sobremaneira pretensioso sustentar que a 

base do Direito é construída unicamente sobre acontecimentos econômicos. Uma 

assertiva circunscrita a esse único aspecto, à primeira vista, seria facilmente 

rebatida pela preterição de outros tantos que poderiam envolver a criação jurídica. 

Contudo, uma análise mais detida dessa aparentemente açodada assertiva não 

se revela ausente de fundamento, máxime quando envolve a modulação de 

regras ou mesmo de sistemas jurídicos lastreadas em fenômeno de jaez 

econômico, como a globalização.  

Nesta senda, Francesco Carnelutti defende que se consideram 

econômicos todos os atos pelos quais os homens buscam satisfazer suas 

necessidades (por ele reconhecidas como ilimitadas, face à limitação dos bens 

disponíveis), de molde que, tanto a propriedade quanto o desforço para protegê-

la, prima facie possuem este viés, antes mesmo de serem reconhecidos como 

atos jurídicos. Segundo Carnelutti, comportando-se economicamente como 

verdadeiros animais de presa, os homens procuram arrebatar e invadir o domínio 

uns dos outros, dando origem à guerra – vislumbrada num sentido microscópico 

(entre indivíduos), valendo-se do contrato, para pactuarem a paz. Com lastro no 

                                            
6 GROSSI, Paolo. Primeira lição sobre direito. Tradução Ricardo Marcelo Fonseca. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p. 21. 
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seu raciocínio, a propriedade, a guerra e igualmente o tratado de paz, são 

produtos da economia pura.7 
 

Carnelutti advoga, ademais, a imbricação entre o Direito e a Economia, 

ao asseverar que, para propalar a paz num contexto de caos econômico, salutar 

se faz a substituição do egoísmo pelo altruísmo, da guerra pelo Direito, este 

último compreendido como um sub-rogado da Moral. Demais disso, preleciona 

que a suplantação do estado de beligerância pelo Direito faz emergir, 

concomitantemente, as figuras do delito – consistente na agressão do domínio 

alheio (corpo humano e coisas apropriadas pelo homem), bem assim da sanção – 

imposta pela lei (mandato ou preceito determinado por uma autoridade) e 

destinada a reprimir as condutas ilícitas, com o propósito de restabelecer a 

ordem.  

Nada obstante não se denote irrefutável que os fatos econômicos 

modelem por si só o Direito, com supedâneo nas reflexões de Carnelutti, 

concernentes à gênese do ordenamento jurídico, factível admitir que, senão em 

todas as circunstâncias, nalgumas relevantes, a exemplo da globalização, em 

verdade, a Economia precede e plasma o Direito. 

Insta pontuar que ambos os fundamentos social e econômico 

retromencionados ressaltam a característica da espontaneidade do Direito, que 

no transcorrer desta dissertação será oportunamente invocada como uma das 

possíveis explicações para o conceito de Direito propagado pela teoria do Direito 

Administrativo Global.  

 

2.2 UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR 

 

A pesquisa acadêmica em Direito requer do seu executor uma análise 

eminentemente jurídica do objeto a ser estudado. Entrementes, em face de 

questões multifacetadas, como no caso da famigerada globalização, revela-se 

pertinente para a tarefa de investigação, uma abordagem multidisciplinar, que 

                                            
7 CARNELUTTI, Francesco. Como nace el derecho. Traducción de Santiago Sentís Melendo y 

Marino Ayerra Redín. Buenos Aires: Librería “El Foro”, p. 15-52, passim.  
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possibilite a conjugação da perspectiva de outros Saberes, com o desideratum de 

melhor compreendê-la em suas diversificadas nuances.  

Diogo de Figueiredo Moreira Neto8 compartilha o entendimento de que 

a concepção Pós-Moderna do Direito Administrativo reclama do jurista esta forma 

holística de apreciação da realidade, mormente quando está involucrada a 

temática da “multiplicação de centros com poder decisório que administram 

interesses públicos além do Estado” que põe 

 

[...] em evidência a importância de adotar um novo enfoque 

multidisciplinar, como absolutamente necessário para lograr abranger 

todos os fenômenos políticos, econômicos, sociais, culturais e científicos 

que passaram a se integrar e a dar substância ao próprio Direito 

Administrativo Pós-Moderno [...]  hoje reconhecido, expandido e não 

mais confinado à tradicional atuação gerencial, [...] se não que um ramo 

amplamente conotado a todas as formas de atuação praticadas por 

milhares de organizações – sejam, indiferentemente, estatais, 

extraestatais, interestatais, multiestatais e transestatais –, desde que 

dotadas de algum tipo de poder para aplicar suas respectivas normas e 

que hajam assumido, a seu cargo, algum tipo de gestão de interesses 

materialmente públicos, com isso, rompendo monopólios de longa 

tradição.  

 

No mesmo diapasão, Javier Barnes9 aponta que, para a compreensão 

do que significa o Direito Administrativo Global (pano de fundo desta investigação 

acadêmica), indispensável o envolvimento de diversos ramos do Direito 

(Administrativo, Internacional Público e Constitucional), de outras ciências 

(Economia, História, Filosofia do Direito e Ciência Política), assim como de outras 

vertentes (análise comparada e governança), o que remete a um olhar distinto 

daquele até então empregado pelo administrativista (calcado proeminentemente 

                                            
8 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 41-42. 
9 BARNES, Javier. El derecho administrativo global y el derecho administrativo nacional, dos 

dimensiones científicas hoy inseparables. In Hacia el derecho administrativo global: 
fundamentos, princípios y ámbito de aplicación, Sevilla: Global Law Press Editorial. Editorial 
Derecho Global, 2016, p. 37. 
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no Direito Administrativo doméstico), voltando-se, portanto, para uma perspectiva 

multidisciplinar. 

Assim é que, na medida do estritamente necessário para a clarificação 

da dissertação em progresso e sem perder de vista o seu viés jurídico, serão 

incorporados conceitos e ponderações emprestados de outras Ciências Sociais e 

demais disciplinas do Direito, que de alguma maneira concirnam à presente 

pesquisa e favoreçam a compreensão da temática em pauta. 
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3 A GLOBALIZAÇÃO: CARACTERIZAÇÃO, IMPACTOS, 

HISTÓRICO E CORRENTE IDEOLÓGICA  

 

3.1 O FENÔMENO DA GLOBALIZAÇÃO  

 

A globalização, considerada um fenômeno vívido e interdisciplinar, a 

despeito do denso debate que suscitou nas duas últimas décadas do século XX, 

ainda nos dias de hoje, instiga pesquisadores e estudiosos, sobretudo juristas10, a 

prosseguirem com a perquirição das transformações que desencadeou11 (e ainda 

desencadeia) na vida em sociedade. 

Cuidando-se de acontecimento plurifacetado, a sua caracterização foi 

deveras tormentosa, desafiando, a priori, estudos nas searas sócio-econômico-

política, aos quais, à medida que se apercebeu o seu impacto para o Estado-

Nação e para a Ciência do Direito, agregaram-se as imprescindíveis e variadas 

abordagens jurídicas. 

Preambularmente, a tarefa foi capitaneada por diversos economistas, 

politólogos, sociólogos e filósofos, que objetivaram apreender a sua significação 

sob os mais variados ângulos, dando ensejo ao surgimento de múltiplas teorias 

defensoras, opositoras e intermediárias, acerca do complexo processo 

globalizante.  

Maria de Jesus Rodrigues Araújo Heilmann, embora ressaltando a 

inexistência de um consenso teórico, identificou, na fase inicial de debates, as 

correntes ideológicas dos12: (i) apologistas ou hiperglobalizadores, os quais 

defendiam a globalização com supedâneo no neoliberalismo e na existência de 

um mercado global livre e desregulado, tendo David Held como um dos seus 

representantes; (ii) críticos ou radicais, que se opuseram ao neoliberalismo e 

enfatizaram os seus efeitos nefastos para a sociedade, tais como, Noam 

                                            
10 HEILMANN, Maria de Jesus Rodrigues Araújo. Globalização e o novo direito administrativo. 

Curitiba: Juruá Editora, 2010, p. 32. 
11 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 7-12. 
12 HEILMANN, Maria de Jesus Rodrigues Araújo. Globalização e o novo direito administrativo. 

Curitiba: Juruá Editora, 2010, p. 36-51. 
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Chomsky, Peter Singer e Jeremy Fox; (iii) céticos, contemplando tanto aqueles 

que se posicionaram entre as duas correntes precedentes, quanto os que 

negaram a existência do fenômeno, dentre os quais se destacaram Paul Hirst e 

Graham Thompson; (iv) transformacionistas, cujo principais expoentes foram 

Anthony Giddens e Jürgen Habermas, que buscaram uma terceira via para o 

debate global, focalizando a globalização como transformadora para o governo 

nacional; (v) reformista ou neokeynesiana, lastreada no pensamento de Joseph 

Stiglitz, que preconizou a globalização como benéfica para implementação de 

uma reforma global em prol de todos os povos, sejam eles ricos, emergentes ou 

pobres; (vi) neoiluminista, defendida por Ulrich Beck e que caracterizou a 

globalização como a segunda modernidade, cunhada pela desnacionalização ou 

transformação do Estado em Transnacional; (vii) intermédia ou da reversibilidade, 

professada por Danilo Zolo e que considerou que o processo global poderia ser 

reversível e; (viii) apocalíptica, a qual atribuiu todas as mazelas do mundo à 

globalização e que foi assumida por Zygmunt Bauman. 

Em que pese as teorias enunciadas tenham se alicerçado nos dois 

modelos econômicos que se confrontaram no século XX – o keynesianismo e o 

neoliberalismo, de notar que a globalização é costumeiramente associada à 

ideologia encampada por este último, que exalta a liberdade individual, a 

desregulação e o livre mercado, em contradição àquela defensora da planificação 

e do intervencionismo estatal na economia. 

A partir desse pluralismo discursivo foi possível tomar ciência da 

complexidade e da amplitude das questões que circundavam o fenômeno, que 

segundo Danilo Zolo13 

 

[...] busca denotar o processo social – fortemente influenciado pelo 

desenvolvimento tecnológico, pela crescente velocidade dos transportes 

e pela “revolução informática” – que deu vida a uma verdadeira e própria 

rede mundial de conexões espaciais e de interdependências funcionais. 

Esta “rede” coloca em contato entre si um número crescente de atores 

sociais e de eventos econômicos, políticos e sociais, culturais e 

                                            
13 ZOLO, Danilo. Globalização: um mapa dos problemas. Tradução: Anderson Vichikenski 

Teixeira. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 15-16.   
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comunicacionais, outrora desconectados em virtude das distâncias 

geográficas ou de barreiras cognitivas e sociais de vários tipos. 

 

Por ser demasiado densa, refugir ao propósito deste trabalho e 

ultrapassar o limite de uma pesquisa de caráter jurídico, não se aprofundará na 

questão envolvendo a possível diferença entre os termos globalização e 

globalismo, cujo debate foi ressuscitado na atualidade e que está focado 

principalmente no sentido pejorativo conferido a este segundo, que 

pretensamente incorporaria o desígnio maléfico de dominação do mundo, 

mediante a instalação de um governo global ditatorial, por uma das supostas três 

elites existentes no planeta (a russo-chinesa eurasiana, a financeira ocidental e a 

religiosa islâmica), que o disputam hodiernamente.  

Nada obstante, a sua vertente jurídica (ou globalização jurídica), cuja 

finalidade precípua concerne acerca da apreciação do seu impacto na órbita do 

Direito, e que particularmente interessa para o presente trabalho, será abordada 

mais adiante. 

 

3.2 O PARADIGMA DA GLOBALIZAÇÃO  

 

Consoante ressaltado por André-Jean Arnaud, a globalização adquiriu 

um valor paradigmático, verificável pelo preenchimento de certas condições, pelas 

quais se denota uma “verdadeira ruptura com a ordem antiga”14. 

Tomado em sua acepção vulgar, um paradigma remete a um modelo 

ou padrão que está intrinsicamente atrelado à ideia de superação ou mudança de 

um status quo. De acordo com Thomas S. Khun15, um paradigma da comunidade 

consiste numa “investigação histórica cuidadosa de uma determinada 

especialidade num determinado momento”, por meio do qual é possível revelar 

“um conjunto de ilustrações recorrentes e quase padronizadas de diferentes 

                                            
14 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e globalização. Lições de filosofia do 

direito e do Estado. Tradução: Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro, Renovar, 1999, p. 
14. 

15 KHUN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução: Beatriz Vianna Boeira e 
Nelson Boeira. 13 ed. São Paulo: Perspectiva, 2017, p. 115. 
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teorias nas suas aplicações conceituais, instrumentais e na observação”. A noção 

de Khun é perfeitamente subsumível ao fenômeno da globalização, que 

representa um dado arquétipo econômico-político-social-cultural distinguido em 

um certo período, cujo marco temporal coincide com a Queda do Muro de Berlim, 

a derrocada do sistema socialista e a derradeira hegemonia capitalista.  

Ainda no esteio do pensamento de Arnaud16, o paradigma global é 

identificável: (i) pela mobilidade e nova divisão da força de trabalho; (ii) pelo livre 

fluxo de investimentos entre as nações; (iii) pelo crescimento e poder de 

transação das empresas multinacionais; (iv) pela importância dos acordos 

comerciais entre nações integrantes de blocos regionais; (v) pela privatização e 

redução do papel do Estado; (vi) pela hegemonia dos conceitos neoliberais; (vii) 

pela tendência à democratização e proteção dos direitos humanos; e (viii) pelo 

surgimento de atores supra e transnacionais.  

Conforme realçou Arnaud17, a globalização denota o novo ou padrão 

emergido pós-final da década de 1980, “essencialmente heurístico” e que “remete 

a um processo social, econômico, cultural e demográfico que se instala no cerne 

das nações e as transcende ao mesmo tempo.” 

Costuma-se proclamar o paradigma da globalização como um 

processo irreversível18 do qual os Estados-Nação e os seus nacionais 

inexoravelmente não podem se distanciar nem tampouco refutar, que repercute 

sobre todos (organizações e indivíduos), nos mais variados planos institucional e 

da vida humana (econômico, social, político, cultural, ambiental e jurídico). 

Zygmunt Bauman19 e Renata Aparecia Follone20 compartilham a ideia da 

                                            
16 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e globalização. Lições de filosofia do 

direito e do Estado. Tradução: Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro, Renovar, 1999, p. 
12-14. 

17 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e globalização. Lições de filosofia do 
direito e do Estado. Tradução: Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro, Renovar, 1999, p. 
16-17. 

18 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e globalização. Lições de filosofia do 
direito e do Estado. Tradução: Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro, Renovar, 1999, p. 
s/n. – Introdução). 

19 BAUMANN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcos Penchel, 
Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 7.  

20 FOLLONE, Renata Aparecida. Globalização e cidadania. Uma nova visão e seus reflexos 
jurídico-constitucionais. Birigui, SP: Boreal Editora, 2015, p. 5. 
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inevitabilidade e ubiquidade do fenômeno global, que a todos atinge indistinta e 

assimetricamente, na contemporaneidade.  

Inobstante, a descrição da globalização como um modelo insuperável é 

admissível tão-somente para os Estados Nacionais que assimilam sua lógica e se 

submetem às suas regras, valores e princípios, não se revelando razoável, 

portanto, reconhecer a sua subsistência perante as Nações que não desejam ou 

não conseguem acessar, por exemplo, o mercado global.  

Nesse prisma, consoante assevera Danilo Zolo21, a globalização 

depende de uma postura ativa dos Estados, no sentido de favorecê-lo ou repudiá-

lo, cuidando-se, destarte, de uma decisão política.  Ademais, analisando a política 

global que é subjacente ao fenômeno global, Sabino Cassese22 pondera que ela, 

apesar de penetrante, não é universal, visto que, embora diminutos, há Estados 

que não são filiados a nenhuma organização internacional.  

Com efeito, o interesse dos Estados Nacionais de imiscuírem-se no 

mercado global é o que realmente norteia a apropriação da lógica global no 

território doméstico. Países refratários à globalização, por quaisquer que sejam os 

motivos (políticos, ideológicos, culturais, econômicos, sociais ou religiosos), 

mesmo que parcial e momentaneamente (ex vi da hodierna política protecionista 

e nacionalista propalada pelo governo norte-americano e, mais recentemente, 

seguida pelo governo brasileiro), testificam que o paradigma da globalização não 

é irreversível, insuperável, quiçá definitivo, posto que vulnerável ao alvedrio das 

políticas nacionais, as quais se modificam com uma relativa facilidade e alinham-

se com a ideologia reinante em determinada sociedade. 

 

 

 

 

 

                                            
21 ZOLO, Danilo. Globalização: um mapa dos problemas. Tradução: Anderson Vichikenski 

Teixeira. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 17-18.   
22 CASSESE, Sabino. Global Polity. Global dimensions of democracy and the rule of law. Sevilla: 

Global Law Press Editorial Derecho Global, 2012, p. 30. 
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3.3 AS DIMENSÕES DA GLOBALIZAÇÃO 

 

A globalização irrefutavelmente não se restringe ao aspecto 

econômico-financeiro. Referindo-se a um processo complexo23, multifacetado e, 

principalmente, paradoxal, traz consequências em praticamente todas as searas 

da vida humana e das instituições.  

Jean-Bernard Auby24 alertou que a redução da globalização ao aspecto 

exclusivamente econômico consistiria num erro, visto que a dinâmica que estava 

transformando o mundo pós-moderno também alcançava dimensões técnicas, 

culturais, sociais e políticas, isto é, outros planos ou dimensões 

reconhecidamente sofriam o influxo do movimento global. Coincidindo com o 

pensamento de Auby, Maria de Jesus Rodrigues Araújo Heilmann25 assevera que 

a globalização “interfere na realidade econômica e se espalha para outros planos 

da vida política, do social e do cotidiano dos indivíduos”. Ressalve-se, todavia, 

que preferimos denominar de dimensões ao que Heilmann elege como planos 

influenciados pelo processo globalizante. 

In facto, a dimensão econômica foi a que se testificou 

precedentemente. A internacionalização da produção, a liberdade e a mobilidade 

do capital, favorecidas pelas tecnologias de comunicação, pela agilidade dos 

meios de transporte de bens, produtos e locomoção de pessoas, bem como a 

eliminação das barreiras comerciais foram os exordiais traços perceptíveis deste 

impactante acontecimento global.  

No entanto, a posteriori, observou-se, sob a ótica da dimensão social 

do fenômeno, a compressão tempo/espaço26, a intensificação das desigualdades 

sociais e o conseguinte aumento da pobreza em escala mundial.  

                                            
23 ZOLO, Danilo. Globalização: um mapa dos problemas. Tradução: Anderson Vichikenski 

Teixeira. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 9.   
24 AUBY, Jean-Bernard. Is legal globalization regulated? Memling and the business of baking 

camel. http://www.utrechtlawreview.org/ Volume 4, Issue 3 (December) 2008, p. 211. 
25 HEILMANN, Maria de Jesus Rodrigues Araújo. Globalização e o novo direito administrativo. 

Curitiba: Juruá Editora, 2010, p. 33. 
26 BAUMANN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcos Penchel, 

Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 7. Também sobre a reconfiguração espaço-temporal vide 
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Por seu turno, a dimensão cultural possibilitou a identificação de uma 

padronização do consumo – uma espécie de americanização do mundo (ou 

superioridade do modus vivendi da América do Norte) que, nada obstante, 

promoveu a aproximação cultural entre povos, uma vez facilitada pelos meios de 

comunicação e pelo encurtamento de distâncias. 

A degradação do meio ambiente, decorrente da industrialização e da 

urbanização desenfreadas e, principalmente, do aquecimento global, fez notar a 

sua dimensão ambiental, que merece um sensível e adequado tratamento em prol 

de uma vida planetária saudável para as gerações futuras.  

No tocante à dimensão político-institucional, fez-se sobressalente a 

relativização da soberania estatal, em razão da concorrência de outros atores na 

arena global, com especial destaque para os organismos internacionais. 

Igualmente o deslocamento de parcela do poder estatal para conglomerados 

econômicos e formação de blocos econômicos tornou claro que o paradigma 

global se vale da criação e fortalecimento de novos entes que atuam em prol de 

um interesse comum que extrapola a atividade estatal.  

Derradeiramente, a dimensão jurídica, que em particular interessa o 

estudo em pauta, viabilizou a percepção da reorganização jurídica em nível 

mundial, da já mencionada mitigação da soberania dos Estados, da 

internacionalização da atividade administrativa, da insuficiência dos tratados para 

acomodação da miríade de interesses que orbitam o cenário global, enfim da 

existência de um plexo normativo que (in)adequadamente regulamenta as 

relações humanas e comerciais contemporâneas. 

 

3.4 OS EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO 

 

Em que pese a multiplicidade de conceituações e de posicionamentos, 

em sua defesa ou oposição, que o termo globalização suscitou entre sociólogos, 

                                                                                                                                    
FOLLONE, Renata Aparecida. Globalização e cidadania. Uma nova visão e seus reflexos 
jurídico-constitucionais. Birigui, SP: Boreal Editora, 2015, p. 4. 
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politólogos, economistas e juristas, seus efeitos, sejam positivos ou negativos, 

são sentidos, hodiernamente, por todo o globo, ainda que em diferentes graus e 

extensões, refletindo, irrefragavelmente, na remodelação institucional e normativa 

dos Estados Nacionais.  

Resta sobranceiro que a globalização traz consigo impactos para as 

Nações e para a comunidade planetária. A doutrina enumera uma infinidade de 

repercussões, tanto positivas quanto negativas ocasionadas pelo fenômeno 

global, cujas mais relevantes serão adiante relacionadas. 

Como efeitos favoráveis27 da globalização elencam-se: a conformação 

de um mercado global livre e desprovido de controles, a internacionalização do 

capital, a produção internacional, a extinção de fronteiras econômicas e jurídicas, 

o crescimento econômico, a institucionalização de uma sociedade de consumo, a 

mobilidade de pessoas e bens, a difusão dos direitos humanos, o favorecimento 

da comunicação, o surgimento e a expansão das empresas transnacionais, a 

transparência e o controle social28. 

De outro lado, consignam-se como consequências desfavoráveis do 

fenômeno global: a desigualdade econômica e social29, a marginalização dos 

países periféricos, a elevação do fluxo imigratório, a degradação do meio 

ambiente; o fomento à criminalidade internacional e ao terrorismo. Aliás, a 

subjugação das nações pobres e em desenvolvimento em relação à liberdade do 

capital e às empresas transnacionais, contribuiu para o incremento degradação 

social, na medida em que a mobilização de tais forças para territórios mais 

promissores financeiramente quase nunca levou em consideração os interesses 

daqueles que lhes serviram em épocas áureas de proveito e lucratividade, 

ocasionando-lhes elevados índices de desemprego e marginalização. Da mesma 

forma, a segregação das minorias e a situação degradante dos milhares de 

refugiados que se movimentam, na atualidade, por todos os cantos do globo, 

                                            
27 FOLLONE, Renata Aparecida. Globalização e cidadania. Uma nova visão e seus reflexos 

jurídico-constitucionais. Birigui, SP: Boreal Editora, 2015, p. 4. 
28 ARNAUD, André Jean. O direito entre a modernidade e globalização. Lições de Filosofia do 

Direito e do Estado. Tradução Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
Introdução. 

29 BELLO, Walden. Desglobalização – Idéias para uma nova economia mundial. Tradução 
Reinaldo Endlich Orth. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 21. 
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grandemente impulsionados pelas situações de miserabilidade de suas nações 

originárias, acarretadas pela sede de poder e dinheiro de governantes e 

mercados, levando-os a se aventurarem em perigosas incursões para outros 

territórios e nações longínquas ou mesmo limítrofes, na busca por melhores 

condições de vida e um mínimo de dignidade humana, denotam que uma faceta 

perversa da globalização continua se espraiando pela sociedade.  

Salutar ponderar, entretanto, que a definição da positividade ou 

negatividade dos reflexos retromencionados dependerá muito mais do efetivo 

impacto que a globalização ocasiona em cada uma das Nações do que a sua 

categorização num ou noutro sentido, vez que o eventualmente favorável para 

uma delas pode se mostrar desfavorável para outra e vice-versa, a exemplo do 

aumento da imigração, positivo para países com índice demográfico baixo e 

negativo para países ricos e densamente povoados30. 

Especificamente a sua influência na ordem jurídica internacional e no 

ordenamento jurídico dos Estados Nacionais será abordada em tópicos 

específicos desta dissertação.  

 

3.5 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Com espeque na retroesposada visão multidisciplinar que deve 

conduzir o operador do Direito no seu intento de bem compreender as vicissitudes 

sociais e as transformações experimentadas pela Ciência Jurídica, repousa 

indispensável para a compreensão da integralidade das suas especificidades, 

consignar o contexto histórico de cercania que envolve a temática da 

globalização. 

José Eduardo Cardozo31 alerta para o fato de que os estudiosos do 

Direito não lidam bem com a História, apreciando-a como um universo apartado, 

                                            
30 ARNAUD, André Jean. O direito entre a modernidade e globalização. Lições de Filosofia do 

Direito e do Estado. Tradução Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
Introdução. 

31 CARDOZO, José Eduardo. A origem e o futuro do direito administrativo. In O direito 
administrativo na atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles 
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olvidando-se de que ela é fruto das relações humanas, dos condicionamentos 

político-ideológicos e do conhecimento de uma determinada época, atribuindo 

essa falha ao pensamento positivista de Hans Kelsen, que traz uma percepção 

distorcida do fenômeno normativo, mormente uma visão estática, comparável à 

“utilização de um potente Photoshop, pelo qual se altera substantiva e 

arbitrariamente a realidade fotografada a ser estudada”. Para Cardozo, o estudo 

a-histórico do Direito prejudica o seu escorreito entendimento, porquanto a sua 

apreciação não pode prescindir da Política e das ideologias dominantes.  

A contextualização histórica da globalização perpassa pela imperiosa 

análise da capacidade do homem de exercer autoridade e poder. Decerto os 

propósitos dominantes permeiam toda a história da sociedade humana. Seja por 

instinto, por questão de sobrevivência, ou motivada por questões cratológicas, 

expansionistas e/ou comerciais, a sujeição de povos e civilizações foi prática 

difundida mundialmente, desde os tempos imemoriais. 

Immanuel Kant32, na sua quarta proposição da Ideia de uma História 

Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, já aventava sobre a “insociável 

sociabilidade dos homens”, atinente à inclinação associativa humana e a sua 

concomitante e paradoxal tendência isolacionista, cujo antagonismo  

 

[...] despertando todas as forças do homem, o leva a superar sua 

tendência à preguiça e, movido pela busca da projeção (Ehrsucht), pela 

ânsia de dominação (Herrschsucht) ou pela cobiça (Habsucht), a 

proporcionar-se uma posição entre companheiros que ele não atura mas 

dos quais não pode prescindir. 

 

Kant enaltecia que o sequioso desejo de posse e dominação33, que 

guiava os homens à discórdia e à guerra, era derivado das suas disposições 

                                                                                                                                    
(1917-2017) defensor do estado de direito. Arnaldo Wald, Marçal Justen Filho Cesar Augusto 
Guimarães Pereira (orgs.). São Paulo: Malheiros, 2017, p. 607-608. 

32 KANT, Immanuel. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Tradução 
Rodrigo Novaes e Ricardo R. Terra. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 8. 

33 KANT, Immanuel. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Tradução 
Rodrigo Novaes e Ricardo R. Terra. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 9. 
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naturais34, servindo como mola propulsora para o desenvolvimento do próprio 

gênero humano, sem o qual esta repousaria desafortunadamente estagnada num 

sono eterno. 

Por outro bordo, Diogo de Figueiredo Moreira Neto35 afirma que o poder 

(fruto da imposição) e o consenso (composição conformada no seio social) 

protagonizaram a História do Direito, combinando-se para produzirem padrões de 

socialidade que consolidaram as instituições jurídicas – nalgumas oportunidades 

voltadas à organização da convivência individual e noutras da convivência 

coletiva, corporificando, respectivamente, regras de um Direito Privado e de um 

Direito Público, estas últimas destinadas a administrar interesses comuns, 

posteriormente caracterizados como interesses públicos. Inclusive, acrescenta 

que a regulação do próprio fenômeno do poder, personificado na organização 

política do Estado, propiciou o surgimento do Direito Administrativo. Outrossim, 

para Moreira Neto, os estudos cratológicos que se sucederam detectaram as 

assimetrias das relações de poder (a supremacia do mais forte ou do mais bem 

dotado), que para se estabilizar e proporcionar uma vida social demandou a 

habilidade humana do estabelecimento de “relações consensualmente simétricas” 

de poder. 

Esse desiderato dominador, considerado inato pela teoria kantiana, 

levou a humanidade, entre tantas outras de menor abrangência, porém não 

menos letais, à ignomínia de duas Guerras Mundiais que, para além de evidenciar 

o lado mais sombrio da espécie humana, fez exsurgir, ao término de cada uma 

delas, um contexto político-econômico sobremodo conturbado e que carreou a 

ordem mundial, no século XX, a profundas transformações sociais e jurídicas.  

Notadamente no que atine à Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 

1914-1918, restaram impulsionadas, a Revolução Russa (1917), a quebra da 

Bolsa de Nova Iorque (1929), o declínio do domínio da Europa Ocidental e a 

ascensão da Alemanha Nazista, dos Estados Unidos e da União Soviética36, 

                                            
34 KANT, Immanuel. À paz perpétua. Tradução Marco Zingano. Porto Alegre: L&PM, 2017, p. 47-

48. 
35 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 33-34. 
36 BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do século XX; [versão brasileira da editora] – 2. ed. São 

Paulo: Editora Fundamento Educacional, 2010, p. 51. 
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assim como a criação da associação intergovernamental Sociedade ou Liga das 

Nações, incentivada pelo discurso do presidente norte-americano Woodrow 

Wilson37, que enunciou um “Programa para a Paz Mundial” ou “Fourteen Points”38 

essenciais para um mundo sem guerra, cujos pilares eram a democracia, a 

autodeterminação dos povos e a segurança coletiva.39  

Entretanto, a incapacidade de as Nações Soberanas que assinaram o 

Tratado de Versalhes promoverem a manutenção da paz, aliado ao forte 

nacionalismo despertado por Adolph Hitler, no povo alemão, demasiadamente 

fragilizado pela “paz punitiva” imposta pelos Aliados, conduziu-as a uma Segunda 

Grande Guerra, ainda mais violenta que a primeira, que somente se findou após 

seis anos de conflitos, com a rendição das forças germânicas e a consolidação da 

Pax Americana.  

Dois acontecimentos foram relevantíssimos para a remodelagem das 

relações internacionais pós segundo conflito mundial. Um deles foi a assinatura 

do Plano Marshall ou Plano de Recuperação Europeia (1947), pelos EUA, que 

objetivava o financiamento da reconstrução da Europa Ocidental destroçada pela 

beligerância de Nações que se rivalizaram, o qual foi assinado pelo general 

estadunidense George Catlett Marshall. Essa transnacionalização do capital tinha 

como propósito adjacente, a contenção da expansão do ideal comunista, 

conduzida pela União Soviética, que se sobressaía àquela época e ambicionava 

espalhar-se pelo mundo. 

                                            
37 A despeito da repercussão que os Quatorze Pontos para um mundo sem guerra, ditados por 

Woodrow Wilson, tiveram à época, de notar que o Congresso Americano não aprovou o 
ingresso dos Estados Unidos na Liga das Nações. 

38 Os “Fourteen Points” enunciados por Woodrow Wilson foram: 1) Open covenants of peace, 
openly arrived at; 2) Freedom of the seas; 3) The removal so far as possible of all economic 
barriers; 4) The reduction of national armaments to the lowest point consistent with domestic 
safety; 5) Impartial adjustment of all colonial claims; 6) The evacuation of all Russian territory; 
7) The evacuation and restoration of Belgium; 8) The liberation of France and return to her of 
Alsace and Lorraine; 9) Readjustment of the frontiers of Italy to conform to clearly recognisable 
lines of nationality; 10) The peoples of Austria-Hungary should be accorded the freest 
opportunity of autonomous development; 11) Evacuation of occupation forces from Romania, 
Serbia and Montenegro; Serbia should be accorded free and secure access to the sea; 12) 
Autonomous development for the non-Turkish peoples of the Ottoman empire; free passage of 
the Dardanelles to the ships and commerce of all nations; 13) An independent Poland to be 
established, with free and secure access to the sea; e 14) A general association of nations to be 
formed to guarantee to its members political independence and territorial integrity (the genesis 
of the League of Nations). 

39 PECEQUILO, Cristina Soreanu. Teoria das relações internacionais: o mapa do caminho – 
estudo e prática. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016, p. 100. 
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O outro se referiu ao Acordo de Bretton Woods (1944), que visava 

disciplinar a economia mundial do Pós-Guerra, por meio da instituição de 

entidades que pudessem promover a integração econômica mundial planificada. 

Nele foi proposta a criação do Fundo Monetário Internacional – FMI, com a 

finalidade de promover a cooperação econômica global e o financiamento; do 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD40, destinado ao 

auxílio à reconstrução dos países destruídos na Segunda Grande Guerra; e da 

Organização Internacional do Comércio – OIC41, com o desígnio de orientar e 

regular o comércio internacional. Na conferência que deu nome ao sobredito 

acordo, também foi pactuado que o dólar passaria a ser a moeda de troca 

internacional e seria conversível em ouro, o que teria beneficiado os Estados 

Unidos.  

Um fator fulcral decorrente da Segunda Guerra Mundial foi a clivagem 

econômico-político mundial, que resultou na recognição do protagonismo de duas 

grandes potências – os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas – URSS, as quais procuraram impor os seus respectivos modelos 

econômicos para as demais Nações planetárias. Do lado ocidental, capitaneado 

pelos Estados Unidos era o modelo capitalista que preponderava, ao passo que 

do oriental, dirigido pela URSS, o socialista que imperava. Essa bipolaridade 

arrastou adeptos a cada um dos modelos econômicos predominantes. No mais, 

enquanto o capitalismo norte-americano deitava suas raízes no neoliberalismo, o 

socialismo soviético era fundamentado na planificação, inspirada pelo Manifesto 

Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Todavia, José Carlos de Magalhães42 

pontuou que ainda existiam países que não se alinhavam a nenhuma delas, 

classificados como países do Terceiro Mundo (países em desenvolvimento), os 

quais reivindicaram, a partir de 1960, sua participação na denominada Nova 

                                            
40 Atualmente o BIRD é uma das entidades que integram o Banco Mundial, ao lado da Associação 

Internacional de Desenvolvimento – AID. Enquanto o BIRD concede empréstimos e assistência 
técnica a países em desenvolvimento, a AID, criada em 24 de setembro de 1960, concede 
empréstimos sem juros ou quaisquer subsídios, a países pobres.  

41  A Organização Internacional do Comércio não foi instituída na ocasião da celebração dos 
Acordos de Bretton Woods. Por cinquenta anos o comércio internacional foi regulado na esfera 
do GATT – General Agreement on Tariffs and Trade, tendo somente no ano de 1994, na 
Rodada do Uruguai, sido criada a Organização Mundial do Comércio – OMC. 

42 MAGALHÃES, José Carlos de. O mundo como empresa global. Aspectos relevantes da ordem 
internacional. São Paulo: Grua, 2016, p. 55.  
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Ordem Econômica Internacional – favorecendo o surgimento de uma 

multipolaridade. 

Por décadas, pós-Segunda Guerra Mundial, as aludidas potências 

travaram uma peleja velada, cunhada de Guerra Fria, na qual mediram suas 

forças mediante uma desvairada corrida espacial e armamentista. 

Pelo lado socialista, o esgotamento das forças militares aliada à má 

gestão econômica por sucessivas gestões, agravadas pela corrupção sistêmica e 

pela baixa qualidade da produção, pôs em xeque o idealismo comunista de Lênin, 

bem assim a força bruta e a autocracia de Joseph Stalin, a despeito dos planos 

de Mikhail Sergueievitch Gorbachev, no sentido de tentar promover a 

reestruturação (perestroika) e a transparência (glasnost) da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas – URSS. A queda do muro de Berlim em 1989 chancelou a 

derrocada do sistema socialista, bem assim consolidou a hegemonia do 

capitalismo norte-americano e a conseguinte imposição, pelos Estados Unidos, da 

sua cultura, moeda e modo de vida, por praticamente todo o planeta. 

Com o fim da Guerra Fria deu-se o processo de independência de 

diversas colônias da Ásia e da África. Esse processo de descolonização fez 

transparecer as disparidades econômico-sociais entre países pobres e ricos, 

desencadeando, demais disso, uma onda de reivindicações dos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento junto à Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas – ONU. Albergadas no fato de que cada 

membro tinha um voto perante a organização, os países em desenvolvimento 

lograram aprovar algumas medidas impulsionadoras do desenvolvimento 

econômico que tinham por escopo reconhecer a desigualdade econômica e 

promover um tratamento diferenciado para superá-la, dentre as quais, destacam-

se a promulgação da Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados e a 

criação da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento – 

CNUCD43, que nada agradaram os países desenvolvidos, especialmente os 

Estados Unidos, que financiavam a organização e estavam vislumbrando uma 

espécie de esvaecimento de seu poder.  

                                            
43 MAGALHÃES, José Carlos de. O mundo como empresa global. Aspectos relevantes da ordem 

internacional. São Paulo: Grua, 2016, p. 56-57. 
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O interstício entre a eclosão da Primeira Guerra Mundial e a Queda do 

Muro de Berlim, máxime de 1914-1991, marcado por profundos acontecimentos e 

catástrofes, foi denominado po Eric Hobsbawn44 como o “breve século XX”, com o 

qual se pode facilmente corroborar mediante a leitura da obra sua “A era dos 

extremos”. 

A globalização emerge no contexto desta conjuntura histórica mundial 

extremamente conturbada. Nada obstante inexista uma data específica para o 

seu surgimento45, insofismável que dela desencadearam-se acentuadas 

trasnsmutações para a comunidade global, as quais até o presente momento se 

intenta compreender. 

 

3.6 A IDEOLOGIA SUBJACENTE  

 

Precedentemente foi trazida à baila que a Queda do Muro de Berlim e 

a conseguinte reunificação da Alemanha não só culminou com a extinção da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, assim como ruiu o modelo socialista, 

findando a polaridade mundial que perdurou por quatro décadas e inaugurando o 

período da hegemonia capitalista, que perdura até os dias de hoje.  

O neoliberalismo consiste fundamentalmente no afastamento estatal do 

controle econômico e conseguinte instalação de um Estado Mínimo46. Foi, em 

verdade, a suplantação do sistema econômico keynesiano, disseminado pelo 

economista Joseph Maynard Keynes, que preponderou no contexto mundial após 

o crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque (1929) até os áureos tempos da 

industrialização do pós-Guerra (década de 1960). 

A obra de Keynes intitulada “A teoria geral do emprego, do juro e da 

moeda”, publicada em 1936, provocou uma grande revolução na Ciência 

Econômica, por se contrapor à teoria liberal clássica de Adam Smith – que 

                                            
44 HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: O breve século XX: 1914-1991. Tradução Marcos 

Santarrita, 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 15. 
45 GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional Público. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

509. 
46 FOLLONE, Renata Aparecida. Globalização e cidadania. Uma nova visão e seus reflexos 

jurídico-constitucionais. Birigui, SP: Boreal Editora, 2015, p. 2. 
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enfatizava o liberalismo econômico e que se submetia à “mão invisível” do 

mercado, e introduzir o conceito de análise macroeconômica. O keynesianismo 

preconizava que a intervenção econômica estatal era imprescindível para o 

controle da inflação como também para a garantia do pleno emprego. Referida 

teoria atendia aos anseios da época (pós-crise de 1929), preconizando que 

somente com o aumento do investimento estatal seria possível retomar a geração 

de renda e o correspectivo aumento do consumo pela população, incitando a 

produção industrial e a diminuição do desemprego. A teoria keynesiana 

igualmente teve relevância após a Segunda Grande Guerra, notadamente por 

colaborar com a conformação de um Estado de Bem-Estar Social ou Estado-

Providência, que tinha como sustentáculo o intervencionismo do Estado no 

domínio econômico. 

Por quase quatro décadas, os ensinamentos de Keynes e seu modelo 

macroeconômico foram difundidos nos Centros Acadêmicos, até ser superado 

pela teoria do neoliberalismo propagada, principalmente, por Friedrich August von 

Hayek e Milton Friedman. Hayek, que desacreditava da funcionalidade da 

economia planificada concebida pelo sistema socialista, reconhecia que a 

eficiência e a inovação só podiam ser alcançadas num sistema de livre 

concorrência de mercado. Friedman, por seu turno, defendia a liberdade 

econômica com a diminuta participação estatal, a concorrência, o enxugamento 

da máquina estatal e o estabelecimento de uma política monetária contra 

recessões, sendo o monetarismo o maior ponto de distanciamento entre as ideias 

de Friedrich Hayek e Milton Friedman. 

A ideologia neoliberal inspirou o Consenso de Washington, assim 

nominado o plano de reformas direcionado aos países da América Latina, lançado 

em 1989 e concebido pelas instituições sediadas nesta cidade (Banco Mundial, 

Fundo Monetário Internacional e Secretaria do Tesouro norte-americano), após 

conferência realizada sob o auspício do Institute for Internacional Economics, 

capitaneadas por John Williamson e Pedro-Pablo Kuczynski, que focaram dez 

direcionamentos47, a saber: 

 

                                            
47 GONÇALVES, Alcindo, COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes 

internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 24-25. 
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[...] disciplina fiscal, reordenamento nas prioridades dos gastos públicos, 

reforma tributária, liberalização do setor financeiro, manutenção de taxas 

de câmbio competitivas, liberalização comercial, atração de 

investimentos diretos estrangeiros, privatização de empresas estatais, 

desregulamentação da economia e proteção de direitos autorais. 

 

Maria de Jesus Rodrigues Araújo Heilmann48 pondera que o consenso 

neoliberal se estribou em quatro consensos, quais sejam, o econômico, o social, o 

político e o cultural, cada qual prescrevendo metas para a sustentação do modelo. 

O econômico aludia à restrição da intervenção estatal na economia, à proteção 

dos direitos de propriedade intelectual e à submissão das Nações em 

desenvolvimento às agências multilaterais (FMI, Banco Mundial e OMC). O social 

referia-se à flexibilização do mercado de trabalho, à redução dos direitos 

trabalhistas e à diminuição do custo de vida. O político prelecionava o Estado 

Mínimo, a democracia liberal e à reforma legislativa para liberação dos mercados, 

dos investimentos e do sistema financeiro. E o cultural preconizava o incentivo às 

tecnologias de comunicação e informação que dessem suporte à livre circulação 

de produtos e serviços.  

 

3.7 CONCEITO DE GLOBALIZAÇÃO E TERMINOLOGIAS AFINS 

 

Preliminarmente à definição do que consiste a Globalização, extraindo-

se toda a dimensão alcançada pela terminologia, é sobremaneira salutar 

diferenciá-la de outros conceitos que, nada obstante lhe sejam aparentemente 

aproximados, em verdade são essencialmente diversos.  

Sob o ponto de vista sociológico, André-Jean Arnaud49 apontou que o 

termo globalização não se confunde com outras terminologias afins. Para ele, a 

                                            
48 HEILMANN, Maria de Jesus Rodrigues Araújo. Globalização e o novo direito administrativo. 

Curitiba: Juruá Editora, 2010, p. 70. 
49 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e globalização. Lições de Filosofia do 

Direito e do Estado. Tradução: Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 
4.-12. 
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preocupação de garantir uma identidade cultural, demonstrou a predileção 

francesa pelo termo mundialização à globalização, de origem americana50. 

Pelo viés jurídico, Diogo de Figueiredo Moreira Neto51, diferenciou 

globalização de mundialização asseverando que a primeira, de origem anglo-

saxônica, é empregada num sentido predominantemente político e econômico, ao 

passo que a segunda, de gênese europeia, focaliza a social e jurídica.  

Já Maria de Jesus Rodrigues Araújo Heilmann52 vislumbra uma 

sinonímia entre os termos mundialização e globalização “para se referir lato sensu 

ao processo mundial contemporâneo de transição”. 

Assenta-se que a globalização diverge do vocábulo mundialização, 

cujo significado pode sugerir a relação de outros mundos além do planeta Terra. 

Destoa, por igual, da internacionalização, porquanto esta pressupõe uma relação 

basicamente restrita entre Nações e organizações internacionais por elas 

instituídas, hodiernamente regida pelo Direito Internacional Público. Difere 

também do significado de planetarização, que implica sua difusão pelo planeta 

inteiro, o que não se pode conceber, visto que, como anteriormente consignado, 

conquanto sejam reduzidos os casos, existem Países que não se imiscuíram no 

mercado global, ou se o fizeram, a inserção foi em pequena escala. Contrasta, da 

mesma maneira, com o sentido de universalismo, que expressa a ideia de 

aplicação universal, assim como com o de imperialismo, que está mais atrelado 

ao propósito de dominação de povos (a exemplo dos impérios Persa e Romano). 

Não coincide, outrossim, com o termo supranacionalização, o qual focaliza a 

institucionalização de uma entidade que posiciona acima dos Estados.  

Por certo sua maior aproximação é com o termo transnacionalização, 

que exprime um “para além” da nacionalidade, acepção está mais afinada com a 

dimensão jurídica do fenômeno global.   

                                            
50 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e globalização. Lições de Filosofia do 

Direito e do Estado. Tradução: Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 5. 
51 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Direito e Estado - O direito administrativo em 

tempos de globalização. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, 23-24.  
52 HEILMANN, Maria de Jesus Rodrigues Araújo. Globalização e o novo direito administrativo. 

Curitiba: Juruá Editora, 2010, p. 57. 
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Arnaud53, acrescenta que a globalização “é distintiva e portadora de um 

significado específico”, onde “todos sabem mais ou menos o que ela recobre”. 

Lançando mão de uma definição operacional do termo, José Cretella Neto54 

conclui que a globalização é considerada  

 

[...] um processo de estruturação ligado à mundialização, que amplia o 

movimento de integração dos mercados a novos domínios, coordena, a 

partir de um ou mais centros de decisão, as atividades econômicas, os 

mercados e os diversos sistemas jurídicos nacionais. [...] um processo 

em que as tradicionais dicotomias entre as atividades (política e 

econômica) e os domínios jurídicos (Direito Privado/Direito Público, 

Direito Interno/Direito Internacional, Direito Econômico/Direitos Extra-

patrimoniais) parecem ficar menos nítidas, mediante a manifesta 

interdependência dos fenômenos que vêem (sic) se desenvolvendo. 

 

Maria Heilmann55 apresenta a sua definição de globalização que traduz 

 

[...] o fenômeno que aparece a partir da década de 80, portanto, no final 

do século XX, impulsionado pela aceleração da informação e 

comunicação a partir das transformações tecnológicas, em conexão com 

os diversos processos econômicos, sociais e políticos. Este conjunto de 

mudanças caracteriza uma aproximação maior das economias, das 

culturas e das sociedades, influenciando diretamente no aspecto 

Nacional e Internacional em mudanças das estruturas político-

administrativas. 

 

Embora consinta com a diferenciação entre o supranacionalismo e o 

transnacionalismo, Diogo de Figueiredo Moreira Neto56 pondera que eles não são 

                                            
53 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e globalização. Lições de Filosofia do 

Direito e do Estado. Tradução: Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 
11-12. 

54 CRETELLA NETO, José. Filosofia do direito internacional. São Paulo: Letz Total Media Creative 
Projects, 2017, p. 148-149. 

55 HEILMANN, Maria de Jesus Rodrigues Araújo. Globalização e o novo direito administrativo. 
Curitiba: Juruá Editora, 2010, p. 54. 
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excludentes, reconhecendo neste um caminho para “o emergir de uma 

comunidade global”, cujo “caminho se abre com o fenômeno da globalização, que 

está lançando bases de um Direito ecumênico previsivelmente irreversível, tanto 

como tem sido o progresso da civilização.” 

 

3.8 O CONTRAPONTO ENTRE O GLOBAL E O LOCAL 

 

Curiosamente da globalização emerge um aparente conflito entre as 

esferas global e local. Essa correlação mereceu a acurada análise de Boaventura 

de Sousa Santos57 , que distinguiu formas de manifestação da globalização, as 

quais levam em conta a interação entre as duas searas, ou melhor dito, entre o 

localismo e o globalismo. 

Com a ressalva de que o globalismo aqui proclamado não tem o 

mesmo sentido daquele aclarado preambularmente no item 3.1, os quatros modos 

por ele identificados são o localismo globalizado, o globalismo localizado, o 

cosmopolitismo e o patrimônio comum da humanidade. Segundo Sousa Santos  

 

[...] A primeira forma de globalização é o localismo globalizado. Consiste 

no processo pelo qual determinado fenómeno local é globalizado com 

sucesso, seja a actividade mundial das multinacionais, a transformação 

da língua inglesa em língua franca, a globalização do fast food 

americano ou da sua música popular, ou a adopção mundial das leis de 

propriedade intelectual ou de telecomunicações dos EUA. À segunda 

forma de globalização chamo de globalismo localizado. Consiste no 

impacto específico de práticas e imperativos transnacionais nas 

condições locais, as quais são, por essa via, desestruturadas e 

reestruturadas de modo a responder a esses imperativos transnacionais. 

[...] Todavia, a intensificação e interacções globais pressupõe outros dois 

processos [...] Designo o primeiro por cosmopolitismo. As formas 

predominantes de dominação não excluem aos Estados-nação, regiões, 

                                                                                                                                    
56 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 289. 
57 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista 

Crítica de Ciências Sociais. Coimbra n. 48, junho 1997, p. 16-17. 
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classes ou grupos sociais subordinados a oportunidade de se 

organizarem transnacionalmente na defesa de interesses percebidos 

como comuns, e de usarem em seu benefício as possibilidades de 

interacção transnacional criadas pelo sistema mundial. [...] O outro 

processo [...] é a emergência de temas que, pela sua natureza, são tão 

globais como o próprio planeta e aos quais eu chamaria, recorrendo ao 

direito internacional, o património comum da humanidade.  

 

Decerto que a interpenetração das searas local, nacional ou doméstica 

com a global promove uma transformação social, tal como acima percebida.  

Porém, tomando-se em conta o aspecto jurídico dessa interação, é 

possível a constatação do surgimento de um verdadeiro espaço jurídico 

(administrativo), suficiente a contemplar ambas esferas local e global, as quais, no 

âmbito da governança e regulação global, culminam por se entrecruzarem de tal 

maneira que se torna quase impossível a sua diferenciação e que, no transcorrer 

desse trabalho, será objeto de maior aprofundamento (item 5.2.6.2).  

 

3.9 OS MOVIMENTOS DE ANTIGLOBALIZAÇÃO E DESGLOBALIZAÇÃO 

 

A despeito da inconstestável influência da globalização desde a última 

década do século findado, as ondas antiglobalizadoras igualmente se fizeram 

notar.  

Consoante advogam seus defensores, o movimento antiglobalização 

almeja minimizar os impactos negativos ou desfavoráveis, especialmente as 

desigualdades sociais que o fenômeno globalizante imprime na sociedade 

contemporânea.  

A United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD 

(Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), pode ser 

considerada uma reação às consequências ocasionadas pelo neoliberalismo 

global. A UNCTAD integra a ONU desde a Assembleia Geral das Nações Unidas 

de 1964, tendo por missão o apoio e a assistência técnica aos países em 

desenvolvimento, nas áreas de comércio, tecnologia, finanças e investimento, 
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favorecendo uma participação mais justa e eficaz no contexto da economia 

globalização. 

O Fórum Social Mundial é outro movimento que, desde 2001, rechaça a 

ideologia e as diretrizes globais. Sendo um contraponto do Fórum Econômico 

Mundial, o qual é realizado anualmente na cidade Davos, na Suíça, o FSM é 

integrado por organismos sociais de diversos continentes58, que se reúnem em 

diversos países pelo mundo, com o desiderato de promover a discussão e a 

apresentação de propostas contra o neoliberalismo e a globalização. 

De outra sorte, acontecimentos mundiais recentes têm repercutido a 

configuração de um novel contra-fenômeno que vem sendo nomeado de 

desglobalização, termo que foi cunhado por Walden Bello há mais de uma 

década, porém que nos dias de hoje abarca toda sorte de medidas nacionalistas, 

restritivas, protecionistas e isolacionistas, atinentes não só ao mercado global, 

como também ao fluxo migratório entre Países e regiões, pelo mundo. 

Outrossim, a intenção de saída do Reino Unido da União Europeia, 

após confirmação em plesbicito realizado em 23 de junho de 2016, torna 

clarividente que a desglobalização não se trata de mera retórica de 

antiglobalizadores, senão um movimento que vem, ainda que timidamente, 

concretizando-se. Com a conclusão do famigerado “Brexit”, prevista para 29 de 

março de 2019, especula-se que outras iniciativas de mesma índole se espalhem 

pela Comunidade Europeia.  

Cumpre observar que a atual política nacionalista e protecionista dos 

Estados Unidos subsume-se a este fito desglobalizante. O slogan “America First”, 

propagado pelo Presidente Norte-americano Donald Trump, tem suscitado uma 

série de medidas que se contrapõem ao modelo neoliberal até então fomentado e 

impulsionado pela própria América do Norte. 

Na mesma toada, as políticas econômicas e de relações exteriores que 

o Governo Brasileiro pretende implementar sob a liderança do recém empossado 

Presidente da República Jair Bolsonaro, sinaliza a pretensão da insubmissão, 

                                            
58 GONÇALVES, Alcindo, COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes 

internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 16. 
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naquilo que for possível e que estiver alinhado com o paradoxal propósito 

ultraliberal e ufanista ora propagado, de contradição à ordem global estabelecida.  

No mais, é mister destacar que, contrariando todos os prognósticos do 

Consenso de Washington, a China, que nas últimas décadas destacou-se no 

cenário mundial, tem provado que mesmo atuando sob um modelo econômico 

que se aparta daquele prelecionado pela ideologia neoliberal capitalista, com um 

acentuado intervencionismo e uma rígida planificação, é possível aceder ao 

progresso.  

Neste compasso, apesar de se mostrar temerária qualquer inferência 

no sentido da suplantação ou derrocada do modelo global e, quiçá do 

neoliberalismo que o sustenta, faz-se mister não menoscabar tão importantes 

eventos que têm o potencial de acarretar, igualmente, desmesuradas 

transformações para a sociedade mundial. 
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4 AS TRANSFORMAÇÕES NO DIREITO PROVOCADAS PELA 

GLOBALIZAÇÃO  

 

4.1 A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA ESTATAL 

 

4.1.1 A justificação do Estado 

 

São diversas as teorias que procuraram justificar a existência do 

Estado. As teológicas enxergaram uma inspiração divina neste desígnio, as 

cratológicas visualizaram uma justificação na força e as contratualistas ou 

jusnaturalistas motivaram a criação do Ente Político Estatal numa pactuação entre 

os próprios indivíduos que, em estado de Natureza, “concordam em transferir sua 

autonomia e direitos a uma entidade a eles superior a qual obedecem dentro de 

parâmetros de legalidade e legitimidade”59 (Thomas Hobbes, John Locke e Jean-

Jacques Rousseau). Conquanto outras motivações para o surgimento do Estado 

sejam ainda aventadas, tais como os impulsos militares ou mesmo a liderança de 

um indivíduo habilidoso no controle de uma massa popular, em realidade,  

 

[...] o Estado, assim como qualquer tipo de sociedade, nasce do espírito 

gregário do homem, consoante bem sintetizado pelo sábio Estagira (sic), 

Aristóteles; ‘antropos, politikon zoon’.60 

 

Como cediço, a instituição do Estado Moderno, no século XV, foi 

marcada por uma conjuntura histórico-econômico-social que envolvia a “crise da 

sociedade feudal, o florescimento do comércio, o declínio do papado, o 

Renascimento, a reforma protestante”61. Citados acontecimentos impulsionaram a 

                                            
59 PECEQUILO, Cristina Soreanu. Teoria das relações internacionais: o mapa do caminho – 

estudo e prática. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016, p. 33. 
60 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de teoria geral do Estado e ciência política. 9 ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2015, p. 92-93. 
61 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

137. 
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criação de um ente independente que repelia qualquer autoridade que se 

sobrepunha acima dele. 

Erigido por Thomas Hobbes, no século XVII, como “causa final, fim ou 

desígnio dos homens”, o Estado tinha por escopo garantir a felicidade e 

conservação dos seres humanos, por meio da imposição da força (o grande 

Leviatã). Sua instituição decorreu da incapacidade humana de superação do 

egoísmo e dos interesses particulares em prol do benefício comum, bem assim da 

primordialidade de possibilitar a segurança e a subsistência do grupo62.  

Caracterizado pela existência de vínculo de natureza política e jurídica, 

a organização política estatal dispõe de um governo, um poder de coação e de 

uma autoridade63. Ou seja, um povo, um território e um poder soberano, são seus 

elementos constitutivos64, que a diferencia de outras formas de organização 

social, no qual, sobretudo, a coercibilidade está ausente. É a Moral, considerada 

como regramento do comportamento em sociedade, que mais se aproxima do 

conceito de Direito (e por assim dizer, do Estado, seu guardião), dele diferindo, 

precipuamente, no que atine à incoercibilidade de seus comandos. Aliás, Hans 

Kelsen já advertia que Direito e Moral, ambos considerados espécies de ordens 

sociais, a despeito de perseguirem os mesmos propósitos – a pacificação e a 

convivência harmoniosa em sociedade, fazem-no mediante métodos bem 

diversos65. Mormente no que concerne à forma de reação face a uma conduta 

socialmente inaceitável, enquanto o Direito vale-se de medidas coercitivas, 

decretadas pela ordem socialmente organizada, para a sua repreensão, a Moral, 

por seu turno, em que pese não disponha de instrumentos de coertio contra 

condutas antissociais, atua na esfera íntima, ou seja, na consciência de cada 

indivíduo, censurando-o reconditamente, talvez até de forma mais eficaz, que a 

própria sanção jurídica. 

                                            
62 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. 

Tradução Rosina D’Angina. São Paulo: Martin Claret, 2014, p. 138-142. 
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64 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 22 ed. São Paulo: 

Saraiva, 1995, p. 39-40. 
65 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução Luís Carlos Borges – 4. ed. – São 

Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 28. 
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José Carlos de Magalhães66 definiu o Estado como uma estrutura 

política e jurídica dotada de “poder independente e efetivo sobre determinado 

território em que vive a população a ele sujeita, tidos como seus elementos 

constitutivos e como tal reconhecidos pelos demais Estados.” De outra sorte, 

Manoel Gonçalves67 conceituou-o como “uma ordem jurídica relativamente 

centralizada, limitada no seu domínio espacial e temporal de vigência, soberana e 

globalmente eficaz”. 

O conceito de Estado, advindo da Teoria Geral do Estado, contudo, 

goza de algumas especificidades quando apreciado sob o domínio do Direito 

Internacional Público68, principalmente por a ele se agregar o componente relativo 

à capacidade subjetiva de atuação na ordem jurídica internacional. Neste sentido, 

José Cretella Neto69 enuncia que os quatro elementos que caracterizam o Estado 

são: (i) um território definido, (ii) uma população permanente, (iii) um governo; e 

(iv) a capacidade para estabelecer relações com outros Estados. Por seu turno, 

Valerio de Oliveira Mazzuoli70, desmembra o conceito de Estado nos seguintes 

elementos: (i) comunidade de indivíduos, (ii) território fixo e determinado, (iii) 

governo autônomo e independente e (iv) finalidade. 

No plano internacional, a formação do Estado dá-se por meio da 

fundação direta (ocupação de um espaço territorial sem um dono e a conseguinte 

instalação de uma estrutura de governo permanente), emancipação (a exemplo 

da descolonização), separação (desmembramento em mais de um Estado) e 

fusão de Estados já existentes71.  

O reconhecimento de um Estado pelos demais integrantes da 

sociedade mundial é questão sensível para o Direito das Gentes. Trata-se da 
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71 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10 ed. São Paulo: Editora 
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manifestação formal do Estado reconhecedor, implicando este ato na 

demonstração da existência, do novel ente, como sujeito do Direito Internacional e 

na viabilização das condições de sua participação nas relações encerradas neste 

âmbito.72 A teoria declaratória, que tão somente aquiesce a atuação do Estado na 

esfera internacional, ao invés da constitutiva, que concede a correspectiva 

personalidade jurídica neste espaço, é a que mais bem explica o reconhecimento 

estatal pela comunidade de Nações, tendo sido incorporada pela Organização 

dos Estados Americanos – OEA. A propósito, o artigo 13 da OEA preleciona que 

a existência política de um Estado independe de sua recognição pelos demais,73 

sendo certo que referida dispensabilidade tem amparo na autodeterminação dos 

povos. Cuidando-se de ato de mera liberalidade política, os Estados não são 

obrigados ao reconhecimento de um novo membro na sociedade internacional, 

máxime quando este seja resultante de atos de desrespeito aos direitos 

humanos.74 

Impende destacar que o reconhecimento de um Estado difere do 

reconhecimento de um Governo, pressupondo uma alteração política de tamanha 

proporção, geralmente uma revolução ou golpe de Estado, que demanda uma 

atitude ativa dos outros membros internacionais, no sentido de repulsá-la ou 

acolhê-la. As doutrinas acerca do assunto – Tobar e Estrada, que se opuseram 

veementemente, requerem, na atualidade, a devida compatibilização. A 

formulada, em 1907, pelo ministro equatoriano das Relações Exteriores, Carlos 

Tobar, assentava-se na ideia de que governos originários de golpes e revoluções 

internas não deveriam ser reconhecidos até que alcançassem a aprovação e a 

legitimidade do seu povo, ao passo que a sustentada pelo ocupante de cargo 

semelhante no México, Genaro Estrada, em 1930, baseava-se na concepção de 

que esse reconhecimento externo constituiria intervenção indevida nos negócios 

                                            
72 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10 ed. São Paulo: Editora 
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particulares do outro Estado. Neste compasso, hodiernamente caberá aos 

Estados valorizarem a legitimidade daqueles instituídos em determinadas 

circunstâncias, mesmo que originárias de movimentos revolucionários.75 

Como visto, a autoridade e a soberania sempre estiveram 

intrinsecamente ligadas ao Estado, mesmo quando dependente do 

reconhecimento de seus pares como chancela para relacionar-se no campo 

internacional, uma vez que tais atributos eram considerados a ele inerentes.  

Todavia, no espaço jurídico (ou administrativo) global, adiante 

delimitado no item 5.2.6.2, aludidas particularidades (autoridade e soberania) de 

certo modo são prescindíveis, porquanto a lógica que ali ressoa depende muito 

mais da capacidade de negociação dos seus atores – que nem sempre são os 

Estados, em articular e colocar em prática as regulações que dali pululam e se 

espalham para grande parte do globo. Ou mesmo que presentes Estados nestas 

relações, nota-se que neste cenário tais atributos são, nalgumas oportunidades, 

dispensáveis, haja vista o império de outros jogos de poder neste ambiente.  

 

4.1.2 Evolução e crises do modelo estatal 

 

Ao longo dos seus cinco séculos de existência, o Estado evolucionou 

rumo a um modelo mais enxuto, flexível e permeável. Conquanto não se trate de 

um movimento linear, ondas desse progresso (ou retrocesso) podem ser 

constatáveis mediante a identificação dos padrões da atuação estatal no 

transcurso da História.  

Odete Medauar76, valendo-se de uma periodização peculiar, capturou 

esse avanço, mediante a compilação das características mais marcantes e 

relevantes dessa organização política, máxime expressadas no século XIX, na 

segunda metade do século XX e no início do XXI. Dessarte, com amparo no 

pensamento de Medauar, as principais características do Estado do século XIX 
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foram: (i) a organização de uma estrutura destinada ao exercício de múltiplas 

funções, com alguns resquícios absolutistas; (ii) a declaração de liberdades e 

garantias individuais; (iii) o protecionismo comercial; (iv) o reconhecimento da 

autonomia do mercado; (v) a valorização do desenvolvimento técnico e científico; 

(vi) a proteção da pessoa humana; (vii) a despreocupação com a exploração do 

trabalho de mulheres e crianças no período da revolução industrial; e (viii) a 

influência pelas seguintes mudanças sociais: sufrágio universal, instituição dos 

partidos políticos, criação do movimento operário e dos sindicatos, reivindicação 

de providências de justiça social e, sobretudo, pelo crash da Bolsa de Valores e 

pelas duas Grandes Guerras Mundiais, sendo certo que as enunciadas 

transformações carrearam-no para a fase subsequente. 

Na segunda metade do século XX, a organização estatal, (i) propalou 

um intervencionismo estatal econômico acentuado; (ii) buscou implementar o 

Welfare State; (iii) promoveu a descentralização do poder, mediante a criação de 

diversos entes políticos e administrativos; (iv) tendo sido sobremaneira afetada 

pela elevação exacerbada das despesas sociais sem a devida contrapartida do 

incremento das receitas (crise do Estado-Providência), que a conduziram para o 

momento atual. 

A partir do início do século XXI, o Estado sofreu forte ingerência do 

fenômeno da globalização e do neoliberalismo, passando a assumir uma postura 

mais flexível, consensual e cooperativa, bem como a enfatizar uma atuação mais 

reflexiva, instrumental e reguladora.  

De outro bordo, referindo-se nomeadamente ao século XX, Sabino 

Cassese77 pontua que o Estado sofreu três crises, sendo a última ainda em curso. 

A prefacial, surgida no início daquele século, com o desenvolvimento do 

associativismo e do pluralismo, introduzidos pelo sufrágio universal. A segunda, 

emergida com a crise fiscal do Pós Segunda Guerra Mundial, em virtude da 

incapacidade estatal de atender integralmente a demanda social (declínio do 

Estado-Providência). E a terceira, com a formação de poderes públicos ultra-

estatais e a conseguinte perda da soberania estatal, causada pela globalização 

econômica e social, da qual decorreu o aparecimento de uma multiplicidade de 
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sistemas regulatórios globais, de sorte que a definição de regras e padronizações 

se fazem mister, com o objetivo de reduzir incertezas e imprevisibilidades.  

Foi Jacques Chevallier78, todavia, quem discerniu quanto às 

particularidades do Estado Pós-Moderno, nele vislumbrando um conjunto de 

transformações que se constituem numa nova configuração estatal,  

 

[...] que desenha evidentemente com muitas variantes, diferenças e 

distorções [...] inserido em vínculos complexos de interdependência, 

exposto à concorrência de múltiplos poderes com os quais é obrigado a 

se compor, atravessado ele próprio por linhas de fratura [...] parece 

haver perdido uma boa parte dos seus meios de ação e de sua 

capacidade de influenciar a evolução social; face a cidadãos exigentes e 

reivindicativos [...] é constrangido a negociar permanentemente com os 

diversos interesses sociais. 

  

No mesmo compasso, Diogo Figueiredo Moreira Neto79, cita como 

distintivos do Estado Pós-Moderno: (i) a subsidiariedade do Estado em relação à 

sociedade e a conseguinte recognição da existência de um espaço público não 

estatal; (ii) a renovação do modelo de regulação estatal, de jaez mais branda, 

seletiva, interativa e dialogada; e (iii) a ascensão de uma cidadania proativa. 

A metamorfose estatal, por conseguinte, refletiu no seu aspecto 

organizacional e correlata função executiva80, sendo possível notar, do mesmo 

modo, o soerguimento de diversas fases da Administração Pública até a sua atual 

conformação, que se volta para dar concretude aos objetivos estatais da Pós-

Modernidade. A respeito do Direito Administrativo Pós-moderno, Marçal Justen 

Filho81 consigna: 

                                            
78 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Tradução Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

Fórum, 2009, p. 271. 
79 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 141. 
80 ALVES, Evelin Teixeira de Souza. Mediación administrativa: una técnica negocial aplicable por 

la Administración Pública. In Diversas miradas iberoamericanas sobre el processo civil, la 
mediación y el arbitraje. Salamanca: Ratio Legis, 2016, p. 513. 

81 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p.109. 
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A expressão direito administrativo pós-moderno indica a necessidade de 

tomar em vista as alterações sociais, econômicas e políticas 

contemporâneas. Mais precisamente, trata-se de admitir a 

impossibilidade de compreender a realidade contemporânea 

(denominada ou não pós-moderna) a partir de conceitos e fórmulas 

elaborados para explicar e compreender o Estado e o Direito de cem 

anos atrás.  Ou seja, o direito reflete as vicissitudes e características do 

universo político, social, econômico em que se insere. 

 

4.2 O IMPACTO DA GLOBALIZAÇÃO PARA O ESTADO-NAÇÃO 

 

Os Estados Nacionais foram profundamente transformados pelo 

paradigma da globalização. O poder e a autoridade das Nações soberanas 

passaram a ser não só questionados como também influenciados e moldados 

pela miríade de relações que se entabularam e pela vasta quantidade regulatória 

emanada na órbita global. Ainda que se possa afirmar, como precedentemente 

explanado no item 3.2 quanto à reversibilidade do fenômeno, pelos Estados, 

constata-se que isto se dá em hipóteses muito diminutas.  

José Eduardo Faria82 retratou o abalo da sólida estrutura dos Estados-

Nação, até então plenamente soberanos, autônomos e livres para a 

implementação de políticas públicas e que agora estão inseridos num  

 

[...] cenário interdependente, com atores, lógicas, racionalidades, 

dinâmicas e procedimentos que se intercruzam e ultrapassam as 

fronteiras tradicionais, não fazem distinções entre países, costumam 

colocar enormes dilemas para os governos, não hesitam em desafiar a 

autoridade dos policy makers quando lhes convém e, em muitos casos, 

chegam ao ponto de ignorar as próprias identidades nacionais. 

 

Ademais, Maria de Jesus Rodrigues Araújo Heilmann83 pondera que 

um dos grandes impactos da globalização para o Estado Nacional refere-se ao 

                                            
82 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 14. 
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surgimento de um “poder privado de caráter difuso e supraestatal”, capitaneado 

pelas grandes empresas econômicas, geralmente transnacionais, com a sua 

influência nas “estruturas institucionais, organizacionais, políticas e jurídicas”.  

Por certo a pujança e a onipresença das empresas transnacionais são 

colossais e imensuráveis. E os Estados Nacionais que não se atentam para essas 

notáveis características, por ocasião da formulação de suas políticas públicas, 

decisões econômicas, de investimento e de infraestrutura, correm o risco de 

sofrerem gravíssimas e indesejáveis consequências, tais como, o seu 

afastamento, obstaculização ou preterição do mercado global, consideradas 

perniciosas para a sobrevivência de qualquer Nação no mundo contemporâneo. 

Isso não significa, todavia, a eliminação da instituição estatal, mas uma 

repaginação de seus atributos e competências, em consideração a toda complexa 

realidade que está envolta, como se testificará no tópico que segue.  

 

4.2.1 A mitigação da soberania e o estremecimento da autoridade estatal 

 

A consolidação da soberania estatal é fruto de um processo de 

conformação que surgiu pari passu com a criação do Estado-Nação. 

José Eduardo Faria84 aponta o caráter eminentemente político da 

soberania, assinalando a sua evolução de uma situação inicial de proeminência 

para a de um conceito de poder absoluto, decorrente da “gradativa 

monopolização dos instrumentos de violência e poder pelo Estado”.  

Repise-se, em seus primórdios, a soberania era considerada 

incontrastável, independente, suprema e exclusiva85, um verdadeiro “juízo místico 

do poder”86, que provia seus detentores de uma condição de sacralidade, tendo 

perdurada essa percepção prefacial até o momento de sua geratriz ter sido 

                                                                                                                                    
83 HEILMANN, Maria de Jesus Rodrigues Araújo. Globalização e o novo direito administrativo. 

Curitiba: Juruá, 2010, p. 83. 
84 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 18. 
85 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 17. 
86 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 55-56. 
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depositada nos indivíduos (soberania popular), tal como estampado no parágrafo 

único do artigo 1º da Constituição Federal Brasileira, no qual consta que “todo 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”.  

No aspecto interno, isto é, dentro das fronteiras do Estado, a soberania 

representa a autoridade sobre todos os indivíduos que nele habitam e as 

entidades nele instaladas. Por outro bordo, no aspecto externo, significa a sua 

plena independência, insubmissão ou a não sujeição a qualquer outra Nação, 

igualmente soberana, amparada num poder político irresistível, de fato e de 

direito. 

Sobretudo no atinente à sua faceta externa, a soberania vem sofrendo 

influxos que tem remodelado, ou mesmo relativizado o seu conteúdo. Conforme 

acrescenta Moreira Neto87,  

 

As transformações na estrutura de poder introduzidas na Pós-

Modernidade levaram a repensar o próprio Estado: com a sua soberania, 

relativizada no contexto internacional; com a sua incontrastabilidade, 

questionada no plano dos valores, e com a indisputabilidade ético-

jurídica de suas normas, abandonada como ficção imprestável.  

 

J.J. Gomes Canotilho88 considera que modernamente a soberania 

refere-se (i) no plano interno, a um poder supremo, traduzido nos monopólios de 

elaboração do direito positivo estatal e de imposição legítima da coação física 

para impor seus comandos e, (ii) no plano internacional, num poder independente 

e de igualdade em relação aos demais Estados igualmente soberanos, inobstante 

esteja sendo estremecida em razão da globalização e da integração interestatal. 

                                            
87 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 67. 
88 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2010, p. 90. 
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Alcindo Gonçalves pontua, todavia, que a soberania estatal não fenece, 

senão transforma-se, de modo a transferir parcela do seu poder político para uma 

infinidade de organismos internacionais.89  

De outro bordo, José Carlos de Magalhães aduz que a noção de 

soberania foi suplantada pela de jurisdição territorial, em decorrência da 

submissão, dos Estados Nacionais, à principiologia, valores e normas 

estabelecidos na ordem internacional90. O autor aponta que o tratamento das 

colônias das nações imperialistas, no século XX bem retrata essa ingerência, 

ressaltando que o processo de descolonização demonstrava a superioridade 

ocidental e o eurocentrismo, tanto no regime de protetorado91, estatuído pela Liga 

das Nações após a Primeira Guerra Mundial, quanto no regime de tutela, 

instituído posteriormente ao término da Segunda Grande Guerra pela 

Organização das Nações Unidas92, que somente foi minimizado com a Declaração 

sobre a Outorga da Independência aos Países e Povos Coloniais e a extinção do 

Conselho de Tutela da ONU, quando então as ex-colônias, fazendo valer o 

princípio da autodeterminação dos povos, foram recepcionadas pela ordem 

internacional como Estados Independente e Soberanos. 

A intrusão na autoridade do Estado é tão relevante, que B. S. Chimni93 

constata, inclusive, que os países do terceiro mundo estão praticamente 

“obrigados a ceder sua soberania política, social e econômica a instituições 

internacionais”.  

                                            
89 GONÇALVES, Alcindo, COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes 

internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 36. 
90 MAGALHÃES, José Carlos de. O mundo como empresa global. Aspectos relevantes da ordem 

internacional. São Paulo: Grua, 2016, p. 29-32.  
91 O artigo 22 do Pacto das Nações que estatui o protetorado dispõe que: “Art. 22 Os princípios 

seguintes aplicam-se às colónias e territórios que, em consequência da guerra, cessaram de 
estar sob a soberania dos Estados que precedentemente os governavam e são habitados por 
povos ainda incapazes de se dirigirem por si próprios nas condições particularmente difíceis do 
mundo moderno. O bem-estar e o desenvolvimento desses povos formam uma missão sagrada 
de civilização, e convém incorporar no presente Pacto garantias para o cumprimento dessa 
missão. 

92 ”Por outro lado, o artigo 75 da Carta da ONU, que institui o regime de tutela dispõe: “Art. 75 As 
nações Unidas estabelecerão sob sua autoridade um sistema internacional de tutela para a 
administração e fiscalização dos territórios que possam ser colocados sob tal sistema em 
conseqüência de futuros acordos individuais. Esses territórios serão, daqui em diante, 
mencionados como territórios tutelados.” 

93 CHIMNI, B.S. Co-option and resistance: two faces of global administrative law. International Law 
and Politics (2005), vol. 37, p. 802-803. 
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Com efeito, a globalização (e toda as suas consequências) foi capaz de 

abalar a soberania e estremecer o poderio estatal. A autoridade suprema do 

Estado, mormente no plano externo, passou a sofrer ingerências cada vez mais 

contundentes pelo capitalismo transnacional, que pleiteia, com grande êxito, a 

eliminação de qualquer barreira para seu propósito. Segundo assinala José 

Eduardo Faria94 

 

Toda essa engrenagem institucional forjada em torno do Estado-nação e 

o pensamento jurídico constituído a partir dos princípios da soberania, da 

autonomia do político, da separação dos poderes, de monismo jurídico, 

dos direitos individuais, das garantias fundamentais, do judicial review e 

da coisa julgada é que têm sido crescentemente postos em xeque pela 

diversidade, heterogeneidade e complexidade do processo de 

transnacionalização dos mercados de insumo, produção, capitais, 

finanças e consumo. [...] Uma das facetas mais conhecidas desse 

processo de redefinição da soberania do Estado-nação é a fragilização 

de sua autoridade, o exaurimento do equilíbrio dos poderes e a perda de 

autonomia de seu aparato burocrático [...] Utilizando os meios de 

persuasão, barganha, confronto e veto de que dispõem e situados em 

posições-chave no sistema produtivo [...] os setores vinculados ao 

sistema capitalista transnacional e em condições de atuar na ”economia 

mundo” pressionam o Estado a melhorar e ampliar as condições de 

”competitividade sistêmica”. 

 

Entrementes, consoante será pontuado a seguir, o concreto 

enfraquecimento da soberania experimentado pelo Estado-Nação não 

corresponde em absoluto ao desaparecimento dessa imprescindível instituição 

política, senão, em até certo ponto, ao seu robustecimento, face às novas funções 

por ela adquiridas, justamente em virtude da globalização. 

 

 

 

                                            
94 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 23-25. 
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4.2.2 O novo papel do Estado-Nação e assunção de funções de natureza 

global 

 

Resta cediço que a globalização impele o Estado a se imiscuir 

intensamente na esfera internacional e que esta incitação acrescenta novas 

tarefas ao ente estatal, dentre as quais, a sua participação quase forçosa no 

comércio transnacional, a sua cooperação em diversificadas questões de 

interesse comum da sociedade mundial, a sua colaboração na execução de 

políticas e atividades estabelecidas por determinada regulação global, como uma 

espécie de contrabalanceamento à mitigação dos tradicionais poderes de 

regulação social (intervenção, controle, direção e indução)95, ocasionada pelo 

mesmo fenômeno globalizante. 

De acordo com o supracitado, o acréscimo de noveis atribuições, 

deveras, constrangeu os Estados a considerar em praticamente todas as suas 

atuações, a dimensão mundial. Isso, ademais, serviu de parâmetro para a 

determinação “da própria dimensão do Estado, da profundidade de suas 

intervenções, do limite de seus poderes”96. Ou seja, contemporaneamente, 

nenhuma decisão proferida ou regulação fixada no nível global pode passar ao 

largo da atuação estatal, sob pena de lhe causar insuperáveis transtornos.  

Pode-se considerar que a desregulação econômica, advinda da teoria 

econômica neoliberal dominante, referiu-se a um encargo compulsoriamente 

assumido pelo Brasil perante a comunidade global, nomeadamente face aos 

organismos internacionais e investidores estrangeiros.  

De fato, a incorporação na Carta Política Pátria, dentre os fundamentos 

da República Federativa do Brasil, dos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa (artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal),como um dos princípios 

gerais da atividade econômica; a livre concorrência (artigo 170, inciso IV, da CF); 

bem assim, a garantia do livre exercício da atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 

                                            
95 FARIA, José Eduardo. Direito e globalização econômica. Implicações e perspectivas. José 

Eduardo Faria (organizador). São Paulo: Malheiros, 2015, Introdução, p.11.  
96 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 

284. 
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em lei (artigo 170, parágrafo único, da CF), demonstram o alinhamento brasileiro 

com política neoliberal capitalista global que, aliás, é reforçada, com a 

excepcionalidade da sua atuação direta na economia, semelhantemente inserida 

na Lei Maior, que se admite somente quando necessária aos imperativos de 

segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, definidos em lei (artigo 

173, caput, da CF). 

Sobreleva registrar, todavia, que a despeito da assunção do aludido 

compromisso global de ajustamento à ideologia neoliberal propagadora de um 

intervencionismo estatal mínimo, as teorias apocalípticas que preconizaram a 

eliminação da organização política Estado não se sustentaram, visto que, ao 

contrário do que se pode imaginar, com a globalização, os Estados Nacionais 

assumiram uma importância ainda maior neste contexto. São inúmeros os juristas 

que corroboram com essa assertiva. 

No mesmo sentido, Ebehard Schmidt-Assmann97 considera que os 

Estados permanecem sendo as forças mais importantes da política internacional, 

de molde que se deve persistir confiando nos tratados internacionais e nas leis, os 

quais são os elementos estruturantes centrais de um direito das relações 

administrativas internacionais.  

Para Canotilho98, em que pese a sua internacionalização, o Estado 

persiste porque, enquanto uma comunidade juridicamente,  

 

[...] é um esquema aceitável de racionalização institucional das 

sociedades modernas; (2) o Estado constitucional é uma tecnologia 

política de equilíbrio político-social através da qual se combateram dois 

“‘arbítrios” ligados a modelos anteriores, a saber: a autocracia absolutista 

do poder e os privilégios orgânico-corporativo medievais. 

 

Cassese99 alerta para o fato de que, por um lado, os Estados 

permanecem poderosos na política global, vez que atuam sob os paradigmas do 
                                            

97 SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. La ciencia del derecho administrativo ante el reto de la 
internacionalización de las relaciones administrativas. Revista de Administración Pública. 
Madrid (2006), septiembre-diciembre, p. 24. 

98 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2010, p. 90. 
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Estado-Unidade e do Estado-Fragmentado, neste último aspecto quando agem 

por meio das suas agências, porém de outro, perdem tal poder quando 

compartilham seu papel nas instituições globais. Ressalta, ainda, que operam sob 

a “lógica da ação coletiva”, que não atua em níveis ou camadas distintas de 

governança, senão em redes de interações e influências heterogêneas, as quais 

envolvem diferentes atores globais (organizações da sociedade civil, agências 

domésticas e organizações supranacionais).   

Além disso, já no século XIX observava Paul Samuel Reinsch100 que a  

  

Sovereignty in the modern organization of the state is merely the focal 

point at which the political energies of the national converge. It represents 

the strongest social purpose to which at certain times all other social 

purposes may have to yield. At present the paramount social purpose in 

the civilized world is still the maintenance of national power. It is the 

national organization upon which the safety of the material and moral 

interests of the world still reposes. [...] The national state still remains on 

the center of the stage.  

 

Sabiamente Reinsch, presumindo que o propósito exclusivo do 

mercado repousava tão-só na busca incessante pela maximização do lucro, 

aventou que a persistência do Estado serviria, inclusive, para a salvaguarda de 

interesses materiais e morais de uma sociedade, sobremaneira vulnerável pelo 

poderio econômico. 

Por derradeiro, insiste-se que, ainda que sua atividade seja 

profundamente alterada, o Estado não deixa de existir, passando a desempenhar 

um papel mais vocacionado à implementação de políticas públicas, diretrizes e 

regulações de padrão global, bem como e, não menos importante, de articulação 

                                                                                                                                    
99 CASSESE, Sabino. Global Polity. Global dimensions of democracy and the rule of law. Sevilla: 

Global Law Press Editorial Derecho Global, 2012, p.30-31. 
100 REINSCH, Paul S. Administrative law and national sovereignty. American Journal of 

International Law, 3(1), 11. 
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e de interlocução com os emergentes centros de poder global101, as quais serão 

mais bem aprofundadas no item 5.2.6.3 desta pesquisa acadêmica.  

 

4.3 O IMPACTO DA GLOBALIZAÇÃO PARA O DIREITO 

 

4.3.1 Relativização da legalidade  

 

Como consabido, o princípio da legalidade é fruto do Estado de Direito 

tendo como finalidade precípua a submissão de todos (governantes e 

governados) aos ditames da Lei. 

Sobre o princípio em comento, Edmir Netto de Araújo102 aduz que 

 

A grande conquista da democracia, decorrente das revoluções liberais, 

foi o Estado também submeter-se ao império da lei, deixando de ser o 

Estado policialesco dos regimes absolutistas. O Estado e suas 

autoridades não podem e não devem desobedecer à lei, dogma 

democrático (“suporta a lei que fizeste”) que visa combater o arbítrio [i] 

decorrendo ainda desse dogma os princípios do devido processo legal e 

da ampla defesa, segundo os quais ninguém pode ser condenado ou 

punido sem ser ouvido, ninguém poderá ser privado de sua liberdade ou 

de seus bens sem o devido processo legal que a lei prescreve, no qual 

se assegurem a ampla defesa, o contraditório e os meios recursos a ele 

inerentes. 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro103 afirma que a evolução do conceito de 

legalidade (prefere assim denominar, ao invés de crise, que poderia dar uma 

                                            
101 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 239. 
102 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 

75. 
103 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Da constitucionalização do direito administrativo: reflexos 

sobre o princípio da legalidade e a discricionariedade administrativa. In Supremacia do 
interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo. Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro e Carlos Vinícius Alves Ribeiro – coordenadores – São Paulo: Atlas, 2010, p. 175-196. 
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conotação de que o princípio poderia ser descumprido pela Administração 

Pública), resulta da constitucionalização do direito administrativo, mediante a 

reintrodução do conteúdo axiológico que lhe havia sido suprimido no Período 

Liberal, onde era compreendido como um dos princípios que protegiam a 

liberdade individual do cidadão face ao arbítrio do poder estatal, desfrutando, 

pois, de uma faceta de mera “vinculação negativa”, isto é, de não contrariedade 

aos ditames prelecionados pela norma legal.  

Nesta primeira fase, segundo pontua Di Pietro, o liberalismo que 

conduzia ao papel abstencionista do Estado, favorecia uma ampla 

discricionariedade do Poder Público, visto que uma parte significativa da atividade 

administrativa não se submetia à apreciação do Poder Judiciário. Intermediado 

por um período em que a atuação administrativa deveria estar vinculada 

positivamente à lei, decorrente de nítida influência do positivismo jurídico e na 

qual as múltiplas demandas sociais e econômicas emergidas do Pós Segunda 

Guerra Mundial deveriam estar consagradas no texto legal, permitindo um 

controle judicial meramente formal dos atos administrativos, o princípio em 

comento alçou o atual estágio evolutivo, correspondente à fase da 

constitucionalização do direito administrativo, cunhada pela participação cidadã 

no controle da Administração Pública e pela sua apreciação não somente em 

sentido formal, mas sobretudo sob o seu aspecto material, por meio da obrigatória 

consideração de valores e princípios inseridos no Texto Constitucional, que 

acabaria por ampliar o seu espectro de abrangência e, ao mesmo tempo, 

reduziria o campo da discricionariedade, com o derradeiro alargamento do 

controle judicial. Ademais, aos três momentos retromencionados do princípio da 

legalidade, a administrativista correlacionou os modelos estatais de Estado de 

Direito, Estado de Direito Social e Estado de Direito Democrático.  

Consagrado, na Constituição Brasileira, como garantia fundamental 

(artigo 5º, inciso I), princípio constitucional administrativo (artigo 37, caput,  

limitação do poder de tributar (artigo 150, inciso I) e garantia face ao poder 

sancionatório estatal (artigo 5º, incisos II e XXXIX), o princípio da legalidade teve 

seu sentido expandido de molde a abranger, para além da norma imposta pelo 

Poder Legiferante – seja ele ordinário ou constitucional, os princípios e valores 

inseridos implícita ou explicitamente no ordenamento jurídico.  
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Em verdade, desde o seu surgimento no período oitocentista até a 

época atual, o princípio da legalidade teve seu significado amplificado, mormente 

no caso brasileiro, com a incorporação de valores e princípios encampados pela 

Constituição Federal de 1988, seguindo a tendência dos textos constitucionais 

europeus (Constituição Portuguesa de 1976 e Constituição Espanhola de 1978), 

todas inspiradas pela Lei Fundamental de Bonn, promulgada em 1949, pela 

República Federal Alemã, considerada o gérmen do neoconstitucionalismo104, da 

qual se seguiram as teorias da força normativa da Constituição (Konrad Hesse) e 

da Hermenêutica Constitucional (Peter Haberle). 

 No que tange à seara administrativa, de notar que alguns autores 

denominam a ampliação do princípio da legalidade como juridicidade 

administrativa, tal como Gustavo Binenbojm105, para quem tal ideia  

 

[,...] elaborada a partir da interpretação dos princípios e regras 

constitucionais, passa, destarte, a englobar o campo da legalidade 

administrativa, como um de seus princípios internos, mas não mais 

altaneiro e soberano como outrora.  

 

Fernando Dias Menezes de Almeida106, ao tratar das tendências 

evolucionistas da teoria do Direito Administrativo no Brasil, preferiu denominar de 

“legalidade ampliada”, a transformação do princípio em comento. Outros autores, 

todavia, distinguiram a versão atualizada do princípio como “bloco de legalidade”. 

A globalização traz consigo, todavia, um novo estado de coisas que 

promove verdadeira ruptura do sentido tradicional do princípio em pauta, ao 

mesmo tempo em que expande ainda mais o seu alcance. Essa disrupção diz 

respeito tanto ao fato de a legalidade ou normatividade não se cingir unicamente 

aos limites nacionais, incorporando normas oriundas da esfera global, como 

também ao de o núcleo de sua emanação não ser mais exclusivamente os 

                                            
104 Discurso do Presidente do STF proferido em 25.5.2009 na embaixada da República Federal da 

Alemanha por ocasião dos 60 anos da Lei Fundamental de Bonn.   
105 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia 

e constitucionalização. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 37-38. 
106 ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Formação da teoria do direito administrativo no Brasil. 

São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 411. 
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Estados, haja vista a concorrência de outras entidades híbridas (público-privadas) 

e unicamente privadas como centros regulatórios. 

Ademais, a transformação da legalidade/normatividade decorrente da 

globalização foi bem retratada por Jean-Bernard Auby107, ao asseverar  

 

[...] what is profoundly in operation is a multiple transformation of 

normativity in which law-making is heavily affected, but also influences 

the content of norms, as well as their effects. The spectrum of law-

makers is widening, since private regulators increasingly interfere, 

thereby producing self-regulation, or ‘decentralized’ regulation, while the 

influence of states correspondingly decreases. Law-making process are 

in a processes of growing dispersion, while one can perceive that the 

distribution of roles between national authorities and international bodies, 

between public organs and private actors tend to blur increasingly. 

 

Partilhando o mesmo entendimento, André-Jean Arnaud108 pondera que 

os modelos tradicionais de regulação e o Direito perderam seu protagonismo na 

regulamentação do convívio social, haja vista que passaram a conviver com um 

irreversível policentrismo normativo. 

José Eduardo Faria109 aponta a relativização de conceitos caros ao 

Direito, frutos de conquistas emancipatórias, dentre eles a legalidade, em razão 

da globalização, ressalvando, ademais, o dilema enfrentado pelo Estado, 

notadamente entre promover a manutenção da integridade lógica e a 

racionalidade formal do sistema, correndo o risco de não conseguir acompanhar a 

sua dinâmica social, e enfatizar o disciplinamento minucioso e setorizado da vida 

social, correndo o risco de comprometer a integridade sistêmica.  

Nessa linha de pensamento evolutiva, ante a globalização jurídica, é 

mister alargar ainda mais o significado do princípio da normatividade (a 

nomenclatura encampada por esta dissertação, tendo em vista o notório 

                                            
107 AUBY, Jean-Bernard. Is legal globalization regulated? Memling and the business of baking 

camel. http://www.utrechtlawreview.org/ Volume 4, Issue 3 (December) 2008, p. 211. 
108 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e globalização. Lições de Filosofia do 

Direito e do Estado. Tradução: Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 1. 
109 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 7. 
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incremento do princípio da legalidade), com o desiderato de nele acrescentar a 

miríade de normas e demais regramentos produzidos no âmbito global. No mais, 

essa inferência perpassa pela análise do conceito de direito, a ser desenvolvida 

no tópico ulterior. 

 

4.3.2 Remodelação do conceito de Direito 

 

Não se pode olvidar que a globalização tem remodelado o que se 

entende habitualmente como Direito, bem como tem desafiado estudiosos e 

jusfilósofos a construírem teorias mais consentâneas com a realidade jurídica 

fragmentada, que ora se apresenta.  

Como bem apontou Thomas Samuel Kuhn,110 “o mundo do cientista é 

tanto qualitativamente transformado como quantitativamente enriquecido pelas 

novidades fundamentais de fatos ou teorias”. A propósito, Thomas Kuhn111, ao 

tratar das revoluções científicas assim consignou: 

 

Algumas vezes um problema comum, que deveria ser resolvido por meio 

de regras e procedimentos conhecidos, resiste ao ataque violento e 

reiterado dos membros mais hábeis do grupo em cuja área de 

competência ele ocorre. Em outras ocasiões, uma peça de equipamento, 

projetada e construída para fins de pesquisa normal, não funciona 

segundo a maneira antecipada, revelando uma anomalia que não pode 

ser ajustada às expectativas profissionais, não obstante esforços 

repetitivos. Dessa e outras maneiras, a ciência normal desorienta-se 

seguidamente. E quando isso ocorre – isto é, quando os membros da 

profissão não podem mais esquivar-se das anomalias que subvertem a 

tradição existente da prática científica – então, começam as 

investigações extraordinárias que finalmente conduzem a profissão a um 

novo conjunto de compromissos, a uma nova base para a prática da 

ciência. Os episódios extraordinários nos quais ocorre essa alteração de 

compromissos profissionais são denominados, neste ensaio, de 

                                            
110 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas; tradução Beatriz Vianna Boeira e 

Nelson Boeira – 13. ed. São Paulo: Perspectiva, 2017, p. 67. 
111 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas; tradução Beatriz Vianna Boeira e 

Nelson Boeira – 13. ed. São Paulo: Perspectiva, 2017, p. 65. 
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revoluções científicas. Elas são complementos desintegradores da 

tradição à atividade da ciência normal, ligada à tradição. 

 

Por outro bordo, J.J. Gomes Canotilho112 pondera quanto à importância 

das leituras tanto dogmática quanto teorética para a compreensão do direito 

constitucional e formação do jurista crítico, pensante e atuante, visto que, por 

intermédio delas, é possível alcançar “um direito ‘bem pesado’ não dissolvido nem 

nas pressões utilitaristas de um ‘direito descartável’ nem nas nebulosas 

abstractas teorias que esquecem o lugar das coisas e o mundo dos homens”. 

A experiência global tem demonstrado que os conceitos tradicionais de 

Direito têm sido insuficientes para cobrir todo o plexo regulatório que se tem 

proliferado hodiernamente, impelindo os juristas contemporâneos, a remodelarem 

definições já conhecidas113 ou mesmo criar novas conceituações114, que são, não 

raras vezes, contestadas pela comunidade jurídica pela ausência de metodologia 

e/ou sustentáculo teórico. 

Com efeito, o Direito só existe porque a sociedade o reclama. A 

propedêutica jurídica ensina que o antigo brocardo de Ulpiano, inserto no Corpus 

Iuris Civilis, conforme o qual “Ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi jus”, serve-

nos sempre de alerta para o fato de que a socialidade é imanente ao Direito, de 

modo que o afastamento dessa característica essencial do fenômeno jurídico 

pode obstaculizar sobremaneira o entendimento acerca do que se considera 

Direito na atualidade.  

Além disso, acertada é a conclusão de Diogo Figueiredo Moreira 

Neto115 no sentido de que  

 

                                            
112 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2010, p. 18.  
113 KINGSBURY, Benedict. The concept of “law” in global administrative law. The European 

Journal of International Law (2009), vol. 20, n. 1, Oxford University Press, p. 23-57. 
114 TEUBNER, Gunther. Global private regimes: neo-spontaneous law and dual constitutional of 

autonomous sectors in word society. Public Governance in the age of globalization, Karl-Heinz 
Lauder, ed. Ashgate, Aldershot, 2004, p. 71-87. 

115 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018, p. 230. 
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O direito eficiente é, pois, o que facilmente se identifica por sua aptidão 

para solucionar os problemas da sociedade, não importando, tampouco, 

se sua fonte for ou não estatal, nacional ou extranacional, pois o seu 

resultado é o que afinal tem significação.  

 

E acrescentava Moreira Neto116, 

 

Cabe, pois, ao Direito – ciência e arte da convivência civilizada – 

responder aos desafios provocados por essas surpreendentes 

mudanças, de modo a garantir a sua inestimável dádiva civilizadora da 

segurança; não mais, porém, apenas em níveis nacionais, como em 

extensões que celeremente se globalizam.  

 

Philip Jessup117, ao tratar do conceito de Direito Transnacional, 

atentava para o fato de que as definições, classificações e teorias são obras do 

próprio homem, cabendo a ele mesmo reformulá-las quando ela se revelarem 

insuficientes. Nas palavras de Jessup,  

 

É talvez um instituto inato para a ordem que leva perpetuamente o 

espírito humano a estabelecer e discutir classificações e definições e a 

desenvolver teorias para justificá-las. [,...] Quanto mais nos aferramos a 

uma classificação ou definição particular, mais frias tendem a tornar-se 

nossas reflexões, e por isso a adquirir uma rigidez que entrava o avanço 

para novas soluções que sempre se fazem necessárias aos problemas, 

quer velhos, quer novos. Os conflitos e os direitos são obra do homem; e 

também as teorias que declaram [...] 

 

É premente, pois, a necessidade de a Ciência Jurídica acompanhar 

esse processo evolutivo, abandonando um conceito excessivamente rígido de 

Direito, visto que a nascente normativa da ordem global é policêntrica e tem 

                                            
116 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 239. 
117 JESSUP, Philip C. Direito transnacional. Traduzida de Transnational Law. New Haven: Yale 

University Press, 1956, p. 15. 
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predileção por meios menos enrijecidos e mais brandos de resolução de conflitos, 

isto é, pautadas muito mais pela negociação do que pela solução adjudicada. 

Tendo em vista que a referida questão é crucial para a teoria do Direito 

Administrativo Global – pano de fundo do trabalho, deixa-se o seu devido 

enfrentamento para o item 5.1.10 desta dissertação.  

 

4.3.3 A derrocada do sistema de Westfália e a transformação do Direito 

Internacional 

 

O Direito Internacional, cujas raízes primevas repousam no Direito 

Medieval de uma Guerra Justa, foi objeto de grandes discussões acadêmicas até 

ser conformado como uma disciplina, por Jeremias Bentham, no final do século 

XVIII.  

É cediço que o jus gentium romano, que na sua fase mais evoluída 

encerrava uma espécie de direito universal entre os homens, inspirou os 

estudiosos do direito internacional. Porém, os autores do medievo tomavam-no 

muito mais como uma tradição de guerra justa do que verdadeiramente como um 

direito entre os povos.118 

Embora não se possa atribuir, como costumeiramente ocorre, a 

paternidade do Direito Internacional, a Hugo Grócio, visto que ele próprio sinaliza 

na sua célebre obra De Jure Belli ac Pacis (1625), a influência da sua Guerra 

Justa pelos autores romanos, medievais (especialmente São Tomás de Aquino) e 

escolásticos (Francisco de Vitória, Francisco de Suarez e outros) que o 

precederam, o mérito do seu trabalho concerne sobre o seu pioneirismo na 

“criação de um direito internacional laicizado”119. 

                                            
118 MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. A genealogia do Direito Internacional. RFD – 

Revista da Faculdade de Direito da UERJ, n. 18 (2010), p. 2. 
119 GROTIUS, Hugo. O direito da guerra e da paz (De jure Belli ac pacis). Tradução Ciro Mioranza. 

2 ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2005. v.1, p. 17. 
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A denominada Paz de Westfália120 veio corroborar a pretensão do 

estabelecimento de uma sociedade internacional. Com o término da Guerra dos 

Trinta Anos, motivada por fins religiosos, máxime pela divergência entre católicos 

e protestantes, na qual estes últimos liderados por Lutero e Calvino, sagrados 

vencedores, após diversos acordos celebrados entre os anos de 1645-1648, nas 

cidades de Münster (subscritos por Estados católicos) e Osnabrück (subscritos 

por Estados protestantes), em Westfália, foi inaugurada a ordem internacional, na 

conformidade como atualmente a conhecemos. 

A organização política que emergia e se estabelecia era o Estado 

Soberano121, que interagia com outros da mesma estirpe, no plano internacional. 

Em que pese não se cogitasse de uma verdadeira cooperação internacional entre 

elas, daquele momento em diante as Nações passaram a interatuar, sobretudo 

comercialmente, gozando de um status de igualdade na esfera mundial. Em 

suma, no plano internacional, não importando a origem nem tampouco o nível de 

desenvolvimento, todas as Nações do Globo inter-relacionavam-se em uma 

aparente paridade de armas. 

Na primeira metade do século XIX, a formação da Santa Aliança 

durante o Congresso de Viena, pelo Império Russo, Reino da Prússia e Império 

Austríaco (1815) – países que venceram Napoleão Bonaparte, posteriormente 

agregada Reino Unido (Quádrupla Aliança, em 1815) e pela França (Quíntupla 

Aliança, em 1822), bem assim o Concerto Europeu (1825), inauguraram o 

exercício da diplomacia multilateral no continente europeu, tanto no aspecto 

político/militar quanto no econômico. 

Porém, foram as Conferências de Haia, em 1899 e 1907, que 

efetivamente estabeleceram a organização da sociedade internacional e 

imprimiram o ideal de busca da paz, mediante a solução pacífica de controvérsias 

internacionais e o disciplinamento do uso da força nos conflitos bélicos (jus in 

bello), do qual decorreu a consagração de um direito humanitário, mormente com 

a criação da Cruz Vermelha.  

                                            
120 MAGALHÃES, José Carlos de. O mundo como empresa global. Aspectos relevantes da ordem 

internacional. São Paulo: Grua, 2016, p. 23.   
121 Contemporaneamente, em 1651, Thomas Hobbes Malmesbury, publicou a célebre obra Leviatã 

– Matéria, forma e poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 
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Gradativamente o Direito Internacional foi se consolidando como uma 

Ciência (com sua principiologia, fontes e sujeitos próprios), tendo os Estados 

Soberanos como seu principal sujeito e a igualdade entre eles, a sua pedra de 

toque.  

 

4.3.3.1 A principiologia do Direito Internacional 

 

Obviamente, enquanto Ciência Jurídica, o Direito Internacional Público 

edificou uma principiologia própria, cujas funcionalidades são de diversas ordens: 

norteamento da atuação dos participantes do sistema internacional; balizamento 

para negociações; parâmetro de apreciação julgamento de controvérsias e; 

principalmente, orientação para a criação, interpretação e aplicação de normas 

nesta órbita.122  

Dentre os princípios mais caros para a Ciência em epígrafe desponta a 

precedentemente aludida igualdade jurídica dos Estados-Nação na ordem jurídica 

internacional. Na Conferência de Haia de 1907, o tratamento isonômico das 

Nações no âmbito internacional foi sobremaneira defendido por Rui Barbosa, 

representante do Brasil na referida conferência mundial.  

Outro princípio que sobeja reluzente na órbita internacional refere-se à 

autodeterminação dos povos, que significa o reconhecimento, pelas demais 

Nações, da capacidade de autogoverno do povo de um País, sem que haja 

qualquer intervenção externa. 

Para Cristina Soreanu Pecequilo tal princípio significa que123 

 

[...] qualquer comunidade humana que forme uma unidade em torno de 

valores e componentes comuns, independentemente da sua natureza, 

deve ser soberana, exercendo sua capacidade de se autogovernar com 

liberdade, igualdade, autonomia e segurança de outros povos.  
                                            

122 ALVES, Evelin Teixeira de Souza. Limites para a fixação de sanções tributárias formais. 
Revista de Direito Tributário Contemporâneo. São Paulo: Revista dos Tribunais. Ano 2. Vol. 6 – 
maio-jun./2017. p. 99-100. 

123 PECEQUILO, Cristina Soreanu. Teoria das relações internacionais: o mapa do caminho – 
estudo e prática. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016, p. 102. 
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Acrescenta Cristina Pecequilo que, apesar de a autodeterminação dos 

povos ter sido originária dos Tratados de Westfália, foi Woodroow Wilson, com 

seus “Fourteen Points”, que reforçou seu fundamento num novo contexto124, visto 

que o referido princípio teve sobressalência com o movimento de descolonização 

ocorrido após o fim da Segunda Guerra. Demais disso, considerado a face 

reversa da soberania estatal, aludido vetor está intimamente ligado com o 

princípio da não intervenção, o qual “vem a ser o princípio da igualdade formal, ou 

seja, uma igualdade de jure”125. 

De igual maneira, com o declínio do período colonial no pós-guerra, o 

princípio da cooperação ou solidariedade internacional restou avultado, em 

decorrência da premência da restruturação e da necessidade do soerguimento 

dos ideais democráticos das noveis Nações que emergiam naquele contexto 

mundial. 

Posteriormente, com o amadurecimento da disciplina, o Direito 

Internacional Público foi consolidando outros princípios e vetores, inclusive 

oriundos de acordos multilaterais, tais como os decorrentes do General 

Agreements on Tariffs and Trade – GATT (1947), que trouxe a lume o princípio da 

não-discriminação e os seus corolários, a saber, as cláusulas da nação mais 

favorecida, que consiste na concessão dos mesmos benefícios a todos 

participantes e do tratamento nacional, bem como na de idêntico tratamento aos 

produtos nacionais e estrangeiros.  

 

4.3.3.2 As fontes do Direito Internacional 

 

Não se tem a intenção de aprofundar o complexo tema sobre as fontes 

do Direito Internacional Público, senão de traçar uma visão panorâmica acerca da 

temática, que permita promover sua distinção em relação à nascente do Direito 

Administrativo Global, a ser tratada no item 5.2.9 desta dissertação.  

                                            
124 PECEQUILO, Cristina Soreanu. Teoria das relações internacionais: o mapa do caminho – 

estudo e prática. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016, p. 102. 
125 STEINFUS, Ricardo. Manual das organizações internacionais. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2016, p. 184. 
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As fontes do Direito Internacional serão materiais, quando se referirem 

ao conteúdo da norma internacional, originárias das “necessidades sociais, 

econômicas, políticas, morais, culturais, religiosas etc”126 (universo não jurídico). 

Porém, serão consideradas como fontes formais, quando relacionarem-se aos 

“métodos ou processos de criação das normas jurídicas, as diversas técnicas que 

permitem considerar uma norma como pertencente ao mundo jurídico, vinculando 

os atores para os quais se destinam”127. 

Relativamente às fontes formais, originariamente a Convenção de Haia 

de 1907 enunciou que estas eram as “regras de Direito Internacional” e, ante a 

ausência delas, os princípios gerais de direito e a equidade (artigo 7º) deveriam 

ser invocados. Por seu turno, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça – CIJ 

(1945), embora não tenha explicitamente consignado que se tratavam de fontes, 

prelecionou que os instrumentos que a Corte se valeria para resolução de 

conflitos (artigo 38)128 seriam os tratados, os costumes internacionais e os 

princípios gerais de direito (fontes primárias), as quais seriam, auxiliadas (fontes 

secundárias), pelas decisões judiciárias e pela doutrina.129  

A fonte mais remota do Direito Internacional foram os costumes 

internacionais, a exemplo da lex mercatoria, que se consolidaram como uma 

prática uniforme e geralmente aceita pelos sujeitos da sociedade internacional. 

Contudo, à medida em que as relações entre as Nações tornaram-se cada vez 

mais complexas e plurifacetadas, a necessidade de garantir um mínimo de 

segurança jurídica se fez sentir, impulsionando o advento da formalização dos 

tratados. 
                                            

126 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 132. 

127 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 133. 

128 Artigo 38.  1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as 
controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: a. as convenções internacionais, quer gerais, 
quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; 
b. o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito; c. os 
princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; d. 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. 2. A presente 
disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se 
as partes com isto concordarem. 

129 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 134-135. 
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Aliás, a celebração de tratados e acordos internacionais, desde 1969, 

rege-se pela Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, que deu origem 

à “teoria dos tratados”, com seu regramento e especificidades, tendo como seus 

principais protagonistas, os Estados Nacionais e os organismos internacionais 

instituídos pela manifestação volitiva deles. 

A introdução dos compromissos resultantes dos tratados na órbita do 

direito doméstico depende do ordenamento jurídico de cada Nação. Notadamente 

no Direito Pátrio, as regras de incorporação dos tratados têm amparo na 

Constituição da República de 1988, máxime no seu artigo 5, parágrafos 2º e 3º, 

que estabelece: 

 

Artigo 5º [...] 

 § 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. 

 

Em apertada síntese, com esteio no artigo 38 CIJ, são fontes do Direito 

Internacional, as convenções internacionais, os costumes, os princípios gerais de 

direito reconhecidos pelas nações civilizadas, a jurisprudência internacional 

(emanadas de Tribunais Internacionais, como a da Corte Internacional de Justiça 

– CIJ e a do Tribunal de Justiça da União Europeia, bem assim oriunda de 

organismos internacionais, ex vi da Organização Mundial do Comércio – OMC) e 

a doutrina, sendo que esta última130 costuma agregar mais duas espécies de 

fontes a este rol, quais sejam, os atos unilaterais dos Estados (renúncias, 

                                            
130 Na doutrina nacional, tal posicionamento é defendido Valerio de Oliveira Mazzuoli (MAZZUOLI, 

Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 164-177), Sidney Guerra (GUERRA, Sidney. Direito internacional público. 
11 ed. São Paulo: Saraiva, p. 120-133) e José Cretella Neto (CRETELLA NETO, José. Filosofia 
do direito internacional. São Paulo: Letz Total Media Creative Projects, 2017, p. 250-283). 
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reconhecimentos, reservas a tratados, dentre outros) e os atos unilaterais das 

Organizações Internacionais (decisões, resoluções, recomendações, etc.), haja 

vista que mencionados atos têm repercussões jurídicas na esfera internacional.  

Sobreleva pontuar, entretanto, que os tratados e convenções 

internacionais têm como signatários os Estados Nacionais e as organizações por 

eles criadas, fato este que inviabiliza a participação de outros atores que também 

transitam pelo campo global, o que representa um dos grandes óbices que a 

teoria do Direito Administrativo Global – DAG, objeto de perscrutação desta 

dissertação, intenta suplantar. 

Derradeiramente, conforme alertado por Valerio de Oliveira Mazzuoli131, 

o Direito Internacional passa um período de reavaliação das suas fontes ao se 

deparar, atualmente, com três novos modelos de obrigações jurídicas, a saber, as 

normas erga omnes, o jus cogens e a soft law. As obrigações erga omnes são 

aquelas universais e incontrastáveis que, muito embora sujeita a todos 

indistintamente no plano internacional, são passíveis de derrogação (v.g. as 

normas consuetudinárias internacionais, que são consentidas e reconhecidas pela  

sociedade internacional). De outro lado, as normas de jus cogens atinem sobre 

aquelas “que se sobrepõem à autonomia da vontade dos Estados e não podem 

ser derrogadas, quer por tratados, quer por costumes ou por princípios de Direito 

Internacional”132. A previsão de normas desta estirpe consta da Convenção de 

Viena sobre os Tratados de 1969 (artigos 53 e 64)133, posicionando-se numa 

escala superior às demais normas de direito internacional. Dentre as normas que 

se sobrepõem o direito convencional e não convencional internacional estão 

                                            
131 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 178.  
132 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 182. 
133 Artigo 53 – Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional Geral (jus 

cogens). É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma 
imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma 
imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade 
internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é 
permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da 
mesma natureza. Artigo 64 – Superveniência de uma Nova Norma Imperativa de Direito 
Internacional Geral (jus cogens). Se sobrevier uma nova norma imperativa de Direito 
Internacional geral, qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa norma torna-se 
nulo e extingue-se. 
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aquelas que impelem os Estados a reconhecerem a autodeterminação dos povos, 

as que vedam a agressão, a servidão, o genocídio, a discriminação racial. 

Nada obstante, dado ainda serem embrionárias na seara da Ciência do 

Direito Internacional, as discussões concernentes à soft law serão muito mais 

profícuas no bojo do DAG, porquanto estão alinhadas ao atributo da flexibilidade 

que impera neste campo, de sorte que se deixa para o item 5.2.6.8 deste 

trabalho, o seu devido enfrentamento.  

 

4.3.3.3 Os sujeitos do Direito Internacional 

 

Consideram-se como sujeitos do Direito Internacional todos aqueles 

que submetem, direta e imediatamente, às normas internacionais, as quais lhes 

conferem direitos e impõem-lhes deveres. A subjetividade internacional pressupõe 

personalidade jurídica e capacidade de atuação no plano internacional, sendo 

certo que esta última possui graus diferenciados. 

Sidney Guerra134 destaca a existência de três correntes que tratam dos 

sujeitos do direito internacional: (i) a estatal, a qual reconhece tão-somente os 

Estados como participantes; (ii) a individualista, que admite a pessoa humana 

como único sujeito e destinatário das normas internacionais e; (iii) a 

heteropersonalista, que considera o Estado, o indivíduo e outras entidades como 

sujeitos na ordem jurídica internacional.  

Os Estados sempre foram os principais sujeitos da sociedade 

internacional, tendo sua atuação escudada na soberania. Considerado como 

sujeito originário, a entidade estatal é, concomitantemente, a criadora e 

destinatária da norma internacional, respondendo por ela em eventual caso de 

descumprimento135. 

Da intensificação das relações internacionais no Pós Segunda Guerra 

decorreu o surgimento de diversas organizações internacionais (Organização das 

Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Banco Internacional para 

                                            
134 GUERRA, Sidney. Direito internacional público. 11 ed. São Paulo: Saraiva, p. 60-61.  
135 GUERRA, Sidney. Direito internacional público. 11 ed. São Paulo: Saraiva, p. 62.  
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Reconstrução e Desenvolvimento, Organização Mundial da Saúde, dentre outras), 

as quais assumiram parcela significativa das atividades internacionais 

desempenhadas pelos Estados. In facto, costuma-se proclamar a década de 1990 

como a “década das conferências”. As organizações interestatais são fruto da 

vontade de vários Estados, que as instituem com o escopo de gestionar a missão 

específica que lhes foram confiadas. 

Com a internacionalização dos direitos humanos, o indivíduo tornou-se 

o epicentro do Direito Internacional. A multiplicidade de tratados sobre a temática 

de direitos humanos, principalmente após as duas grandes guerras, corrobora 

esta assertiva. No entanto, conquanto ostentem personalidade jurídica 

internacional, isto é, sejam sujeitos de direitos e obrigações (ex vi da 

responsabilização pela prática de crimes contra a humanidade e de delitos de 

guerra), sua capacidade nesta seara é restrita, mormente em relação à assunção 

de compromissos por meio acordos e tratados internacionais, cuja participação é 

limitada aos Estados Soberanos. 

No mais, a atuação das empresas transnacionais tornou-se relevante 

no contexto internacional, principalmente pela influência que exercem inclusive 

sobre os Estados Nacionais. 

Muito embora tenha havido uma ampliação dos sujeitos no campo 

internacional, José Francisco Rezek136 pondera que “as partes, em todo tratado, 

são necessariamente pessoas jurídicas de direito público”, de sorte que somente 

os Estados Nacionais e os organismos internacionais por ele criados podem ser 

considerados como integrantes da sociedade internacional. 

Corroborando o pensamento de Rezek, Valerio de Oliveira Mazzuoli137 

aduz 

 

Aliás, em verdade, da sociedade internacional também fazem parte as 

coletividades não estatais, o que não significa que muitos dos atores que 

as compõem sejam efetivamente sujeitos do Direito Internacional 

                                            
136 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 13 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 42. 
137 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10 ed. São Paulo: 

Revista dos  Tribunais, 2016, p. 70. 
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Público, a exemplo das organizações não governamentais (ONGs) e das 

empresas transnacionais. Trata-se de coisas distintas. Pertencer à 

sociedade internacional é uma coisa; ser sujeito de direito das gentes é 

outra bem diferente. [...] Em suma, não se pode perder de vista que a 

sociedade internacional é formada por um complexo muito mais amplo 

de atores relativamente aos que integram o Direito Internacional na sua 

categoria de sujeitos.  

 

Insta ressaltar, ainda, que os participantes do Direito Internacional 

gozam do status de sujeito, que na seara global serão tratados como atores, cujo 

conceito é mais alargado, contemplando outros além dos ora enunciados, que 

serão tratados no item 5.2.7 deste trabalho de pesquisa.  

  

4.3.3.4 Transformações na ordem jurídica internacional 

 

Conforme retroesposado, o Direito Internacional foi plasmado sobre 

uma realidade que tinha na soberania e na igualdade jurídica das Nações as suas 

marcas distintivas. 

Contudo, o ordenamento jurídico internacional, edificado ao longo de 

mais de quatro séculos, bem assim a sua principiologia, construída em razão da 

consolidação do protagonismo e da relevância do Estado nas relações 

internacionais, passou a sofrer um forte abalo oriundo da lógica global. 

Nas palavras de Valerio de Oliveira Mazzuoli138 

 

O Direito Internacional Público passa, assim, por um duplo problema, 

visto sob esse ângulo: é atingido por regulamentos (nem sempre 

jurídicos) alheios ao seu âmbito próprio de atuação e, ao mesmo tempo, 

passa a ter de interagir com eles e tentar (quando isso é possível) 

regulamentá-los.  

 

                                            
138 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10 ed. São Paulo: revista 

dos Tribunais, 2016, p. 82. 
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É notar que inicialmente as relações entre Estados correspondiam a 

pactuações bilaterais, geralmente recíprocas, mediante a celebração de acordos 

que se cingiam exclusivamente à regulação de interesses entre os contratantes 

(como, por exemplo, a delimitação de fronteiras). Quando o mote dos ajustes se 

direcionou para o atingimento de fins comuns entre mais de duas Nações, o 

estabelecimento de pactos multilaterais tornou-se imperativo no plano 

internacional. Deste momento em diante, o surgimento das organizações 

internacionais foi uma consequência natural. A reiteração das conferências 

encontrou dificuldades práticas que somente seriam superadas com a 

disponibilização de uma infraestrutura adequada (um Secretariado) que pudesse, 

além de viabilizar os encontros, preservar a memória dos pactos firmados entre 

as Nações139.  

Como visto, a institucionalização dos organismos internacionais foi 

demandada pelo próprio sistema internacional, que almejava garantir segurança 

jurídica para as relações interestatais. Na definição dada por Ricardo Steinfus140, 

as organizações internacionais referem-se a “uma sociedade entre estados, 

constituída através de um Tratado, com a finalidade de busca de interesses 

comuns através de uma permanente cooperação entre seus membros”. Essa 

forma de cooperação multilateral foi sobremaneira impulsionada após as duas 

Guerras Mundiais, o que redundou na criação de instituições vocacionadas a 

defender uma gama vastíssima de temáticas globais (paz mundial, comércio 

internacional, meio-ambiente, saúde, etc.). 

A posteriori, a sociedade internacional deparou-se com outros dois 

fenômenos igualmente impactantes: a integração ou cooperação regional e a 

fragmentação do Direito Internacional em regimes setoriais autônomos. Ambos 

desencadearam um forte abalo na estrutura na Ciência do Direito Internacional, 

por introduzirem lógicas de atuação e noveis participantes até então inexpressivos 

neste campo jurídico. 

                                            
139 STEINFUS, Ricardo. Manual das organizações internacionais. 6 ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2016, p. 29-30. 
140 STEINFUS, Ricardo. Manual das organizações internacionais. 6 ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2016, p. 30-31. 
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Por se tratar de tema específico, amplíssimo e não diretamente 

relacionada ao objeto desta pesquisa, a integração regional será abordada 

perfunctoriamente no item 4.3.5.3.2. 

 De outra sorte, a proliferação de regimes setoriais globais, com suas 

peculiaridades, tanto em relação à matéria especificamente regulada quanto no 

tocante à autonomia desfrutada pelos sistemas regulatórios, assim como o 

surgimento de novos atores na arena global, além dos Estados Soberanos 

(arranjos informais, entidades híbridas, instituições exclusivamente privadas), têm 

suscitado variadas linhas de investigações que extrapolam a esfera do Direito 

Internacional, visto este ser considerado insuficiente para o regramento das atuais 

interações travadas em nível global. 

No mesmo compasso, J.J. Gomes Canotilho141 consigna que o modelo 

estatal resultante da Paz de Westfália atravessa uma verdadeira crise, 

ocasionada pelos fenômenos “da globalização, da internacionalização e da 

integração estatal.” 

Em verdade, as mutações vivenciadas pelo Direito Internacional estão 

na ordem do dia, não só dos internacionalistas como também dos 

administrativistas, constitucionalistas, demais juristas, cientistas políticos, 

sociólogos, além de uma sorte de outros profissionais, que tencionam captá-las, 

compreendê-las, quiçá normatizá-las, visando fomentar a harmonização de 

interesses em escala global.  

 

4.3.4 O impacto da globalização para o Direito Administrativo 

 

Da forma ocorrida com outras ramas sociais e disciplinas jurídicas, o 

Direito Administrativo não passou ileso quanto ao movimento global, tendo sua 

base teórica severamente estremecida pela introdução de noveis conceitos, ainda 

não definidos, a exemplo do interesse público global, ou mesmo de conceituações 

controvertidas, v.g., da administração híbrida e governança global. 

                                            
141 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2010, p. 90. 



81 

 

Com um pensamento genuinamente progressista, Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto142 já não considerava o Direito Administrativo um ramo interno dos 

Estados, nele percebendo, no curso deste século, um percurso ascendente, que o 

torna ecumênico, sobretudo por tentar fazer face às demandas que lhes são 

atribuídas. Para ele, são diversas as “fontes de pública de administração de 

interesses” que subsistem atualmente, sendo aferível a existência de um Direito 

Administrativo Municipal, de um Direito Administrativo Estadual ou Provincial, de 

um Direito Administrativo Nacional, de um Direito Administrativo Internacional e de 

um Direito Administrativo Transnacional ou Global, cada qual se circunscrevendo 

a um espaço territorial político-administrativo. 

  As transmudações da disciplina do Direito Administrativo foram 

também percebidas por Maria Sylvia Zanella Di Pietro143, que vislumbrou a 

intensificação desses movimentos, máxime após a promulgação da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, relacionando-as à globalização, à ideologia 

neoliberalista e ao neoconstitucionalismo. 

O Direito Administrativo assumiu tanto dimensões consensuais e 

transestatais144, como ingressou no século atual como um ramo que se projeta 

globalmente, inclusive para além das suas fronteiras, elevando-se “como um 

estudo geral das relações assimétricas de poder”.145  

 Cumpre assinalar que as mutações ocorridas na pós-modernidade 

pressupõem uma revisão epistemológica ou nova sistematização do Direito 

Administrativo, que se distancia cada vez mais da noção tradicionalista de poder, 

fundamentada unicamente na figura Estado e reclama a incorporação de uma 

visão mais abrangente e policêntrica do exercício da autoridade, espraiado em 

nível global.  

                                            
142 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Direito e Estado. O direito administrativo em 

tempos de globalização. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 145. 
143 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O direito administrativo da crise. In O direito administrativo na 

atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917-2017) 
defensor do estado de direito. Arnaldo Wald, Marçal Justen Filho Cesar Augusto Guimarães 
Pereira (orgs.). São Paulo: Malheiros, 2017, p. 885. 

144 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Direito e Estado. O direito administrativo em 
tempos de globalização. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 13.  

145 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018, p. 36. 
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4.3.5 Teorias sobre o impacto da globalização jurídica  

 

Diversas teorias procuraram compreender o modo, a intensidade e a 

amplitude da repercussão da globalização na órbita jurídica. Sem embargo, duas 

grandes abordagens foram utilizadas neste mister. Uma linha de iniciativas 

acadêmicas focalizou a evolução do Direito Internacional Público, enquanto uma 

segunda enfatizou o Direito Administrativo para além das fronteiras estatais, mais 

especificamente, a atividade administrativa desenvolvida na seara global.  

Contudo, outras perspectivas distanciaram-se da polaridade 

internacional-administrativa, pretendendo apreender o influxo global para a 

Ciência Jurídica, com espeque em diferenciadas premissas, dentre as quais se 

destacam uma que procura um fundamento constitucional e outra que intenta 

propagar um ideário universalista, as quais serão enfrentadas mais adiante.  

 

4.3.5.1 Teorias internacionalistas  

 

Partindo do pressuposto de que a globalização tem ocasionado 

profundas transformações no Direito Internacional Público, as teorias 

internacionalistas têm envidado esforços em apresentar uma construção teórica 

suficientemente capaz de introduzir, no seu universo, o disciplinamento desta 

conjuntura derivada do mundo fenomênico.  

Algumas das correntes deste jaez que se sobrelevaram foram: (i) o 

Direito Transnacional, (ii) o Direito Mundial, (iii) o Novo Direito Global; (iv) o Novo 

jus gentium; (v) o Exercício do Poder Público Internacional; (vi) a Criação Jurídica 

Informal Internacional; e (vii) a Escola de New Haven, cujas principais linhas 

mestras serão doravante consignadas. 
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4.3.5.1.1 Direito Transnacional 

 

O Direito Transnacional proposto por Philip Jessup tem por finalidade 

regular as condutas que transcendem os limites do Estado. Cuida-se de um 

direito híbrido, que inclui tanto o Direito Interno quanto o Direito Internacional 

Público e Privado. 

Jessup considerava que a primeira dificuldade na análise dos 

problemas e do direito afeto à comunidade mundial consistia na inexistência de 

um vocábulo apropriado, haja vista que o termo internacional não era suficiente 

para defini-los. Sugeriu a utilização da expressão “direito transnacional”, 

ressaltando que as situações transnacionais poderiam “envolver indivíduos, 

emprêsas, Estados, organizações de Estado, ou outros grupos”.146  

A definição de Direito Transnacional de Jessup é sobremaneira 

abrangente, de modo a incluir todo tipo de direito que regula as ações que 

transcendem os limites e fronteiras nacionais, pouco importando a gênese das 

normas, sejam elas públicas, privadas, nacionais ou internacionais. 

Há autores que divergem do pensamento de Jessup (como Peer 

Zumbansen), asseverando que o Direito Transnacional é um conceito que não se 

confunde nem com o direito nacional tampouco com o direito internacional, 

porquanto ele não é endereçado aos Estados Nacionais e aos organismos 

internacionais por eles constituídos, senão aos atores privados147. 

Por outro bordo, Roger Cotterrell148, ressalta que 

 

For many scholars, a new term has seemed necessary to indicate new 

legal relations, influences, controls, regimes, doctrines and systems that 

are not those of nation state (municipal) law, but, equally, are not fully 

grasped by extended definitions of the scope of international law. The 

                                            
146 JESSUP, Philip C. Direito transnacional. Traduzida de Transnational Law. New Haven: Yale 

University Press, 1956, p. 13.  
147 COTTERRELL, Roger. What is transnational law? Queen Mary University of London, School of 

Law Legal studies Research Paper n. 103/2012. Law  Social Inquiry. (2012) 37, issue n. 2, p. 2. 
148 COTTERRELL, Roger. What is transnational law? Queen Mary University of London, School of 

Law Legal studies Research Paper n. 103/2012. Law  Social Inquiry. (2012) 37, issue n. 2, p. 2. 
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new term is “transnational law”, widely invoked but rarely defines with 

much precision. 

 

Para Cotterrell, o Direito Transnacional tem três significados quais 

sejam: (i) diz respeito à extensão da jurisdição fora das fronteiras nacionais, que 

afeta pessoas e instituições públicas e privadas; (ii) concerne acerca de uma 

regulação desamparada de instrumentos como tratados e convenções e; (iii) 

representa um espaço, ainda não completamente formado, de regulação.  

Invocando a ideia de que o Direito Transnacional sugere o 

reconhecimento de que “law has new sources, locations and bases of authorithy”, 

Cotterrell propõe uma teoria sociojurídica do Direito Transnacional, ressaltando 

que as velhas ideias de unidade e sistematização, tão arraigadas na visão do 

jurista, são insuficientes para compreensão do hodierno conceito de Direito, 

marcadamente fragmentado e pluralista.149  

 

4.3.5.1.2 Direito Mundial  

 

A teoria propugnada por Harold Berman almeja resgatar a noção do jus 

gentium como um direito comum da humanidade.  

Para Berman150, o termo World Law abrange tanto o Direito 

Internacional de Jeremy Bentham (1789) quanto o Direito Transnacional de Phillip 

Jessup, sugerindo uma universalidade, consoante se testifica adiante: 

 

When on speaks of world law, therefore, one must include within it not 

only world customary law, in the sense indicated above, but also 

international law in Bentham’s sense and transnational law in Jessup’s 

sense. 

 
                                            

149
 COTTERRELL, Roger. What is transnational law? Queen Mary University of London, School of 
Law Legal studies Research Paper n. 103/2012. Law  Social Inquiry. (2012) 37, issue n. 2, p. 5-
6. 

150 BERMAN, Harold J., WOODRUFF, Robert. W. World law. Koers Journal. Bulletin for Christian 
Scholarship. vol. 64, n. 2/3 (1999), p. 383. 
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A teoria está supedaneada nos sistemas costumeiros internacionais, ex 

vi da Lex mercatoria e da Lex esportiva, nas convenções, bem como nas leis dos 

Estados Nacionais, as quais, conforme defende Berman, integram o Direito 

Mundial.  

 

4.3.5.1.3 Novo Direito Global 

  

A teoria em baila foi concebida por Rafael Domingo151 e está 

fundamentada no indivíduo e nos direitos humanos. 

Seus princípios informadores são a justiça, a razoabilidade e a coerção 

(como qualquer ordenamento jurídico), bem assim a universalidade, a 

subsidiariedade, a horizontalidade ou democratização.  

 

4.3.5.1.4 Novo jus gentium  

 

Idealizada por Antonio Cançado Trindade152, a teoria busca sua 

inspiração nos fundadores do Direito Internacional (Francisco de Vitória, 

Francisco Suarez, Hugo Grócio, entre outros).153  

Sua proposta consiste na criação de um novo jus gentium, que inclua 

os indivíduos, os povos e toda a humanidade, formando uma “civitas maxima 

gentium”, aproximando-se muito do que apregoa o cosmopolitismo. 

 

 

                                            
151  DOMINGO, Rafael. Global Law and the New Global Human Community. Revista Brasileira de 

Direito, Passo Fundo, vol. 13, n. 3, p. 27-39, Set.-Dez., 2017, p. 1-12. 
152 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Memorial por um novo jus gentium. O Direito 

Internacional da humanidade. Discurso proferido pelo Autor na sessão solene da Academia 
Brasileira de Letras Jurídicas, por ocasião da outorga da Medalha de Honra ao Mérito “Pontes 
de Miranda", realizada no Rio de Janeiro, em 25 de maio de 2004, Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, p. 17-36. 

153 ESCARCENA, Sebastian Lopez. Contextualizando el derecho administrativo global. Anuario 
Colombiano de Derecho Internacional. vol. 11, 2018, p. 269.  
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4.3.5.1.5 Exercício do Poder Público Internacional 

   

A teoria do Exercício do Poder Público Internacional ou Exercise of 

International Public Authority – IPA Project, desenvolvida no âmbito do Instituto 

Max Planck de Heidelberg, também conhecida como Escola de Heidelberg, 

propôs uma abordagem de Direito Público com enfoque no exercício da 

autoridade pública internacional. 

Seus defensores – Armin von Bogdandy, Philip Dann e Matthias 

Goldmann, partem do pressuposto de que o conceito de governança global é 

insuficiente para a identificação de um discurso ou pesquisa jurídica sobre como a 

autoridade pública é exercida no plano global. Argumentando que todo tipo de 

governança representa o exercício de uma autoridade pública internacional, 

pontuam que esta somente pode ser exercida se baseada numa lei pública 

controlada por normas processuais de Direito Público.  

Destacam, outrossim, que a governança global não permite visualizar 

essa autoridade, porquanto não diferencia o público do privado, os atos formais 

dos informais, nem tampouco identifica os atores e os efeitos dos seus atos, uma 

vez que é compreendida como um processo contínuo, ressalvando que somente 

com a atribuição de responsabilidades é possível constituir e limitar o exercício 

dessa autoridade. 

Aludida teoria não despreza o conceito de governança global na sua 

inteireza, senão complementa-o, com o desiderato de inserir padrões legais para 

conferir-lhe legitimidade. 

Além disso, define o exercício da autoridade pública internacional e seu 

exercício como154  

 

[...] the legal capacity to determine others and to reduce their freedom, 

i.e. to unilaterally shape their legal or factual situation.  An exercise is the 

realization of that capacity, in particular by the production of standard 

                                            
154 BOGDANDY, Armin von, DANN, Philipp, GOLDMANN, Matthias. Developing publicness of 

public international law: towards a legal framework for global governance activities. (November 
10, 2008). German Law Journal, Vol. 9, 2008, p. 1.381-1.382. 
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instruments such as decisions and regulations, but also by the 

dissemination of information, like rankings. 

 

Seus adeptos ressaltam, todavia, que o conceito de autoridade deve 

ser mais amplo do aquele concebido com espeque no monopólio estatal de 

coerção sobre indivíduos, de modo a se compreender que a determinação 

oriunda dessa autoridade pode ser obrigatória ou vinculativa, não vinculativa 

(quando as vantagens de adotá-la superam as desvantagens de ignorá-la), ou 

ainda, condicionada por outros instrumentos desprovidos de operadores 

deônticos (a exemplo de dados estatísticos, relatórios de rankings entre países), 

com custos econômicos e reputacionais relevantes.  

Consignam que somente a autoridade exercida com fundamento numa 

competência instituída por um ato internacional comum de autoridades públicas 

pode ser qualificada como exercício de autoridade pública internacional. Isto é, 

apenas quando possuírem respaldo em uma base legal (atos internacionais 

vinculativos ou não vinculativos) poderão ser caracterizadas como autoridades 

públicas internacionais. Propugnam, no entanto, um conceito amplo de 

instituições internacionais, que incluem as organizações com personalidade 

jurídica internacional, alguns regimes delas derivados (a exemplo de alguns 

comitês, como o G8) e alguns órgãos informais a elas associados, máxime por 

que atuam semelhantemente àquelas formais.  

Fundamentando sua abordagem em elementos de 

constitucionalização, de direito administrativo e direito institucional, ou seja, em 

uma constitutional, administrative and international law approaches to global 

governance155, a Escola de Heidelberg valeu-se de uma metodologia de estudos 

temáticos, a qual, na primeira fase do projeto, amparou-se num questionário que 

focou quatro perspectivas, quais sejam: (i) a estrutura e os processos decisórios 

das instituições; (ii) os instrumentos por elas utilizados; (iii) a faceta substantiva da 

atividade institucional; e (iv) a cooperação com outras organizações. Numa 

segunda etapa, propôs análises transversais, que levaram em conta os 

                                            
155 BOGDANDY, Armin von, DANN, Philipp, GOLDMANN, Matthias. Developing publicness of 

public international law: towards a legal framework for global governance activities. (November 
10, 2008). German Law Journal, Vol. 9, 2008, p. 1.390. 
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procedimentos, os instrumentos, a estrutura multinível, a responsabilização e, 

sobretudo, a legitimidade e os princípios, os quais permitiram uma sistematização 

comparativa do que precedentemente havia sido inventariado. 

Inobstante, as principais fraquezas da abordagem desta teoria 

concernem acerca: (i) da não contemplação de outras configurações jurídicas 

baseadas na autoridade privada, inclusive consideradas pelos defensores do IPA 

Project como até mais eficazes que as fulcradas na autoridade pública; e (ii) o 

reconhecimento da existência de uma pluralidade de conceitos normativos não 

uniformes, que enfraquece o seu propósito de estabelecer uma visão normativa 

da governança global.  

 

4.3.5.1.6 Criação Jurídica Informal Internacional 

 

A teoria da Criação Jurídica Internacional, denominada Projeto Informal 

International Lawmaking ou Projeto In-Law, surgiu no seio do Instituto de Haia 

para Internacionalização do Direito, sob a coordenação de Joost Pauwelyn, 

Ramses Wessel e Jan Wouters, tendo por desiderato o estudo, tão-somente, da 

criação jurídica informal no âmbito internacional, que é o seu diferencial em 

relação a outras Escolas internacionalistas. 

Sebastián Lopéz Scarcena156 bem resume abordagem informal desta 

corrente acadêmica ao asseverar: 

 

Así, esta puede ser informal en el sentido de que: primero, no conduce a 

una fuente tradicional del derecho internacional, como un tratado, sino 

que a guías, estándares, declaraciones, etc., de carácter normativo, en 

tanto dirigen o afectan la conducta de los distintos actores (resultado); 

segundo, tiene lugar en redes o foros de contornos imprecisos, más que 

en organizaciones internacionales convencionales, lo que no impide que 

puedan existir reglas procesales detalladas, un personal permanente o 

una sede física, pero sí excluye a las simples negociaciones (proceso); y, 

                                            
156 ESCARCENA, Sebastian Lopez. Contextualizando el derecho administrativo global. 

Contextualizando el derecho administrativo global. Anuario Colombiano de Derecho 
Internacional. vol. 11, 2018, p. 285. 
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tercero, no involucra a actores diplomáticos tradicionales, como jefes de 

Estado, ministros de relaciones exteriores o embajadores, sino que a 

otros ministerios, reguladores domésticos, agencias, entidades 

subfederales, a otros poderes estatales, como el legislativo o judicial, e 

incluso a actores privados junto a los públicos (actores). 

 

A questão central enfrentada nesse estudo acadêmico diz respeito à 

identificação das novas formas (informais) de cooperação internacional 

atualmente existentes e a conseguinte formulação de propostas de reformas, em 

nível internacional e nacional, com o objetivo de fomentar a sua responsabilidade 

e eficácia.157  

 

4.3.5.1.7 Escola de New Haven 

 

Surgida como uma corrente doutrinária destinada a reagir contra o 

positivismo e o realismo jurídico que imperava nos estudos de direito 

internacional, os quais desprezavam qualquer elemento extrajurídico como 

igualmente influenciadores deste ramo do Direito, a Escola de New Haven 

concedeu relevo ao processo social de tomada de decisões nesta esfera. É 

também conhecida como Policy-Oriented Jurisprudence e Law, Science and 

Policy. 

Segundo advogam Siegfried Wiessner e Andrew R. Willard158,  

 

‘Policy-oriented jurisprudence' was developed in order to provide 

professionals of the law, and, beyond that field, decision-makers of given 

communities and their advisers as well as scholars, with an intellectual 

framework that most effectively helps to achieve two main purposes: to 

understand and to shape what is commonly called 'the law.' Thus, it has 

both analytical and prescriptive/interventionist objectives. 

                                            
157 PAUWELYN, Joost, WESSEL, Ramses, WOUTERS, Jan. Informal international lawmaking. 

Oxford University Press, Oxford, 2012. 
158 WIESSNER, Siegfried, WILLARD, Andrew R. Policy-Oriented Jurisprudence. 44 German YB 

Int'l L. 96 (2001), p.  96-97. 
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In terms of understanding the law, policy-oriented jurisprudence offers a 

comprehensive, contextual, problem- and policy-oriented analysis of 

social problems and the legal responses designed to address them. 

Espousing a decidedly empirical and practical perspective, it conceives of 

law as a process of authoritative and controlling decision, eschewing 

inherited doctrines of law as a body of rules residing in an idealist heaven 

of concepts created by paper renditions of decisions of the past. 

 

Aproximando o Direito das políticas públicas, referida Escola foi 

profundamente contestada por: (i) transformar o direito internacional em 

instrumento de política exterior; (ii) utilizar em excesso jargões técnicos; e (iii) 

adotar um padrão elitista, excessivamente vinculado ao favorecimento dos 

interesses norte-americanos.159 

 

4.3.5.2 Teorias administrativas 

 

Seguindo uma vertente diversa, as teorias administrativas aventaram, 

em suma, a viabilidade de se utilizar parâmetros de Direito Administrativo Interno 

e de Direito Público, amplamente difundidos, como forma de reconhecer o 

exercício de atividades administrativas para além do Estado, oportunizando a 

responsabilização pelas decisões regulatórias emitidas no nível transnacional. 

Preliminarmente, insta mencionar que o Direito Administrativo 

Internacional não se confunde com o Direito Internacional Administrativo. Em que 

pese possam sinalizar o mesmo conteúdo, tais expressões impõem sentidos 

diversos, como observou Miguel Prata Roque160, para quem o primeiro equivale ao 

Direito Administrativo Transnacional e “corresponde ao conjunto de normas que 

visam delimitar o âmbito de aplicação especial de normas substantivas jurídico-

administrativas, independentemente da fonte normativa do qual provém”, ao 

                                            
159 ESCARCENA, Sebastian Lopez. Contextualizando el derecho administrativo global. 

Contextualizando el derecho administrativo global. Anuario Colombiano de Derecho 
Internacional. vol. 11, 2018, p. 291-292. 

160 Apud CARDOZO, José Eduardo. A origem e o futuro do direito administrativo. In O direito 
administrativo na atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles 
(1917-2017) defensor do Estado de Direito /Arnoldo Wald, Marçal Justen Filho, Cesar Augusto 
Guimarães (organizadores), São Paulo: Malheiros, 2017, p. 623. 
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passo que o segundo, põe seu relevo num plexo de normas “de fonte 

necessariamente internacional, que visa a regular a organização (dimensão 

institucional) e o funcionamento (dimensão procedimental) das pessoas coletivas 

públicas de âmbito internacional”.  

 

4.3.5.2.1 Direito Administrativo Internacional  

 

O Direito Administrativo Internacional foi definido por Paul Reinsch161 

 

[...] as that body of laws and regulations created by the action of 

international conferences or commisions which regulates the relations 

and activities or national and international agencies with respect to those 

material and intelectual interests which have received an authoritative 

universal organization. The law thus created contains principles and rules 

that might be viewed as the beginning of a universal civil law. [...] but 

even these principles refer to administrative action [...] 

 

Paul Reinsch162 confirma a criação espontânea de uniões privadas e 

públicas (estas formadas por Estados), para a gestão de certos empreendimentos 

(industriais, políticos, científicos e sociais) que rompem os limites nacionais, tendo 

o mundo como o seu campo atuação. Tais instituições são integradas por órgãos 

administrativos de caráter permanente, aptos a executarem as funções clássicas 

estatais (legislativa, executiva e judiciária). Os interesses regulados pelas 

associações internacionais, sejam públicas ou privadas, estão lastreados numa 

experiência real, alguns deles não claramente caracterizados essencialmente 

como internacionais (a exemplo do direito laboral, da agricultura, dos processos 

científicos, prevenção do crime, administração sanitária), que, todavia, demandam 

organização e cooperação internacional.  

                                            
161 REINSCH, Paul S. Administrative law and national sovereignty. American Journal of 

International Law, 3(1), p. 5. 
162 REINSCH, Paul S. Administrative law and national sovereignty. American Journal of 

International Law, 3(1), p. 1. 
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O autor revela que a regulação estabelecida no bojo dessas 

instituições está suportada por um eficiente mecanismo de comunicação, que leva 

em consideração um ponto de vista universalista.  

Enuncia, ainda, que as vantagens de um direito administrativo 

internacional consistem em: (i) assegurar vantagens aos cidadãos de todos os 

Estados implicados; (ii) criar a regulação adequada em importância e extensão e; 

(iii) promover o ideal de uniformidade ou universalidade do direito. Ressalta, 

ademais, que a internacionalização administrativa não se confunde com o velho 

cosmopolitismo, porquanto enquanto este está assentado em premissas abstratas 

humanitárias e não reconhece nenhuma instituição entre o indivíduo e a 

humanidade, aquele, por seu turno, é concreto e prático, fundamentado na ideia 

de cooperação e mediado por instituições. 

 

4.3.5.2.2 Teoria da internacionalização das relações administrativas  

 

Eberhard Schmidt-Assmann163 trata da internacionalização das relações 

administrativas, vista por ele, sob dois vieses, quais sejam, como cooperação 

administrativa internacional e como a formação de complexas estruturas 

regulatórias internacionais. Ressalvando que os Estados Nacionais conservam o 

protagonismo neste cenário, Assmann assevera que 

 

Por internacionalización de la Administración entiendo todos aquellos 

fenómenos de carácter administrativo que sobrepasan las fronteras de 

los espacios administrativos nacionales, tanto si proceden de los mismos 

como si han concebidos desde un primer momento sin consideración de 

tales fronteras. Dicha internacionalización se caracteriza, así, por una 

perdida de territorialidad. Si se tiene en cuenta que el princípio de 

territorialidad ha sido siempre uno de los axiomas ‘clásicos’ del Derecho 

administrativo, resulta evidente que la internacionalización supone un 

reto de gran importancia.” 

                                            
163 SCHMIDT-ASSMAN, Eberhard. La ciencia del derecho administrativo ante el reto de la 

internalización de las relaciones administrativas. Revista de administración pública. - N. 171 – 
septiembre-diciembre-2006, p. 9. 
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Ao tratar do “Direito das Relações Administrativas Internacionais”, 

Assman deixa claro que sua abordagem difere do Direito Europeu e do Direito 

Administrativo Global164, uma vez que  

 

No se abordará la europeización de la Administración y de su Derecho, 

aunque pueda ser vista perfectamente como una modalidad específica 

de la internacionalización. [...] Tampoco me ocuparé del concepto del 

Derecho administrativo global, pese a que al respecto exista, hoy en día, 

una sugestiva discusión científica en los Estados Unidos, Italia y otros 

países. Pero la perspectiva global a menudo no permite distinguir los 

elementos comunes de las diversas constelaciones de casos, impidiendo 

que se aprovechen experiencias y soluciones que existen actualmente 

en la práxis más aprehensible y cercana de la cooperación administrativa 

bilateral y fronteriza. 

 

A teoria da internacionalização de Assman destaca a presença de 

quatro tipos de relações administrativas internacionalizadas, a saber: (i) as formas 

de cooperações bilaterais em zonas fronteiriças em temas policiais (formação de 

grupos operativos conjuntos, adoção de medidas urgentes relacionadas à 

vigilância e a perseguição de criminosos que se encontrem em outro território), de 

seguridade social (intercâmbio de dados sobre segurados que residam em outro 

Estado, similar a uma carta precatória), de direito tributário (para o 

estabelecimento de tratados internacionais que disciplinem modos de se evitar a 

bitributação e para o compartilhamento de informações entre autoridades 

tributárias); (ii) as formas organizativas regionais; (iii) as formas organizativas 

mundiais (com funções administrativas que repercutem externamente) e; (iv) as 

redes informais de autoridades. 

No esteio do pensamento de Assman, é factível testificar que a 

Administração Pública hodierna coopera horizontal, vertical e diagonalmente, 

privilegiando uma forma de estatalidade aberta. 

                                            
164 SCHMIDT-ASSMAN, Eberhard. La ciencia del derecho administrativo ante el reto de la 

internalización de las relaciones administrativas. Revista de administración pública. - N. 171 – 
septiembre-diciembre-2006, p. 10. 
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Outrossim, para Assman165, “por derecho administrativo internacional 

debe entenderse el Derecho administrativo contenido en normas de Derecho 

internacional público”.  

Em apertada síntese, as funções do Direito Administrativo Internacional 

são: (i) um direito da atuação das instâncias administrativas internacionais; (ii) um 

direito condicionante dos ordenamentos jurídicos-administrativos nacionais; e (iii) 

um direito da cooperação para os problemas específicos de um complexo ou 

entramado administrativo. 

Também segundo complementa Assman166, a dupla função exercida no 

direito administrativo doméstico – proteção dos direitos individuais contra a 

própria Administração, bem assim fixar procedimentos e estabelecer instrumentos 

para que ela execute efetivamente suas tarefas, é replicada nas relações 

administrativas internacionais. 

 

4.3.5.2.3 Direito Administrativo sem Estado 

 

Como visto, a profunda transformação pela qual passa a Ciência do 

Direito Administrativo tem fomentado o surgimento de inúmeras teorias jurídicas 

que intentam compreender o efeito da globalização para os ordenamentos 

jurídicos nacionais. 

Notadamente a tese de Luís Filipe Colaço Antunes intenta explicar 

como o direito administrativo, um fenômeno de origem estadual, pode se 

configurar para além ou mesmo sem o Estado. Para o referido autor a resposta 

para a eliminação desta dúvida, advirá da divisão da puissance publique e não da 

cisão da soberania estatal, perpassando pela análise e devida colocação, da 

categoria-figura do Estado na Ciência Jurídica, que se caracterizou historicamente 

como ordenamento jurídico geral e “como momento original e originante do direito 

                                            
165 SCHMIDT-ASSMAN, Eberhard. La ciencia del derecho administrativo ante el reto de la 

internalización de las relaciones administrativas. Revista de administración pública. - N. 171 – 
septiembre-diciembre-2006, p. 32. 

166 SCHMIDT-ASSMAN, Eberhard. The internalization of administrative relations. German Law 
Journal. vol. 9, n. 11, p. 2.064. 
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administrativo”. Antunes traz a lume a necessidade da construção de um discurso 

jurídico com o Estado e sem ele, a partir de “uma perspectiva tanto hermenêutica 

como epistemológica”, capaz de responder se ainda hoje, no século XXI, é 

possível conceber a divisão de direito interno-externo, bem assim se o direito 

administrativo pode ser considerado como um ramo do direito do Estado.  

Para Colaço Antunes, “o Estado é o nome da penúltima forma histórica 

assumida pelos ordenamentos gerais”, da qual originou, no século XIX, o direito 

administrativo, que se constitui a doutrina geral do Estado. Contudo, consoante 

assevera o autor, ao assumir as vestes supranacionais da União Europeia, o 

Estado divorcia-se do ordenamento jurídico geral, passando a exprimir-se sob a 

forma não estadual. Lastreando-se na teoria da instituição de Hauriou167, conclui 

quanto à possibilidade da “existência de um direito administrativo sem Estado, 

supranacional e europeu”.  

 Sob a ótica defendida por Colaço Antunes, hodiernamente, o Estado 

não corresponde mais à única forma de expressão do direito administrativo, que 

sofre uma verdadeira desconstrução, por ele cunhada de “desadministrativização 

do aparelho institucional da Administração pública”, donde se constata, outrossim, 

uma “abertura crescente aos instrumentos privatísticos” e, igualmente, se 

apercebe a crise dos princípios da estadualidade e da legalidade, que o 

sustentam. 

 

4.3.5.2.4 Direito Administrativo Global 

 

A teoria do Direito Administrativo Global está lastreada basicamente 

em duas Escolas – uma norte-americana e outra italiana, cujas respectivas linhas 

de pensamento serão abordadas com maior profundidade no Capítulo 5 desta 

dissertação. 

De toda forma, a base teórica desta abordagem tem como fonte de 

inspiração as teorias de direito administrativo internacional, que se desenvolveram 

na primeira metade do século XX.  
                                            

167 ANTUNES, Luís Felipe Colaço. O direito administrativo sem Estado. Crise ou fim de um 
paradigma? Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 33. 
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Segundo professam Kingsbury, Krisch e Stewart168, que representam a 

Escola norte-americana, Lorenz von Stein (1882) foi um dos precursores dessa 

perspectiva, que visualizava elementos de direito administrativo nas atividades 

executadas pelos entes reguladores do plano internacional, criados sob o modelo 

cooperativo entre instituições nacionais (também conhecidas como “uniões 

internacionais”), porquanto se constatava que, da governança transnacional 

daquela época, emanavam normas autônomas e que prescindiam de ratificação 

estatal.  

Também Paul Négulesco e outros autores (Karl Neumeyer, Soji 

Yamamoto e outros), influenciaram a corrente teórica em epígrafe169.  A propósito, 

Négulesco170 em sua obra “Principes du Droit International Administratif”, definiu o 

direito administrativo internacional como 

 

Le droit international administratif est une branche du droit public qui, 

examinant les phénomènes juridiques dont l’ensemble constitue 

l’Administration internationale, cherche à découvrir et à préciser les 

normes qui régissent ces activités et à les systématiser. 

 

Assim é que, amparada nesta versão revitalizada do direito 

administrativo internacional, que se destacou entre as décadas de 1920 e 1930, a 

teoria do DAG, mormente a norte-americana, fundamentou essa nova rama 

jurídica numa abordagem que171  

 

[...] covers all the rules and procedures that help ensure the 

accountability of global administration, and it focuses in particular on 

                                            
168 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 

Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 19. 

169 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 20 . 

170 NÉGULESCO, Paul. Principes du droit international administrative, Recueil des Cours, v. 51, 
1935-I. p. 593. 

171 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 28. 
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administrative structures, on transparency, on participatory elements in 

the administrative procedure, on principles of reasoned decisionmaking, 

and on mechanisms of review. 

 

4.3.5.3 Outras teorias 

 

4.3.5.3.1 Cosmopolitismo 

 

O cosmopolitismo origina-se das relações internacionais e das Ciências 

Políticas. O termo tem várias acepções, todas relacionadas à reforma da ordem 

mundial e à instituição de uma comunidade universal, composta por todos os 

seres humanos. Pelo viés político, corresponde a uma governança global 

centralizada; pelo econômico, a um livre mercado universal; e pelo jurídico, a um 

direito único para toda humanidade ou a uma justiça distributiva globalizada.172  

Jason Rudall173 sugere uma categorização diferenciada do 

cosmopolitismo, que está calcada em três subgrupos: (i) o cosmopolitismo 

institucional, que se traduz nas diversas abordagens atreladas à reforma da 

ordem global (visão de uma cidadania mundial e criação de instituições políticas 

globais) e que pretende criar governança global centralizada, um mercado 

econômico global, uma justiça universal e um direito cosmopolita que suplante a 

soberania estatal; (ii) o cosmopolitismo moral, que se preocupa em implementar 

uma base moral mundial justa para os Estados, os indivíduos e as instituições; e 

(iii) o cosmopolitismo cultural, que não tenciona homogeneizar culturas, mas 

reconhecer interconexões entre elas que permitam desenvolvimento e respeito 

mútuos. 

Cumpre mencionar que a terminologia e a ideia do cosmopolitismo são 

originárias dos conceitos filosóficos prelecionados por Immanuel Kant, no final do 

século XVIII. 

                                            
172 ESCARCENA, Sebastian Lopez. Contextualizando el derecho administrativo global. 

Contextualizando el derecho administrativo global. Anuario Colombiano de Derecho 
Internacional. vol. 11, 2018, p. 266. 

173 RUDALL, Jason. A cartography of cosmopolitanism: particularising the universal. Cambridge 
Journal of International and Comparative Law (3)3, 2014, p. 753-754. 
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Conforme se testifica da quinta proposição formulada por Kant174, 

constante da sua obra Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista 

Cosmopolita, 

 

O maior problema para a espécie humana, a cuja solução a natureza 

obriga, é alcançar uma sociedade civil que administre universalmente o 

direito. [...] a natureza quer que a humanidade proporcione a si mesma 

este propósito, com todos os outros fins destinação: assim uma 

sociedade na qual a liberdade sob leis exteriores encontra-se ligada no 

mais alto grau a um poder irresistível, ou seja, uma constituição civil 

perfeitamente justa deve ser elevada tarefa da natureza para a espécie 

humana [...].  

 

Em seu ensaio para uma paz perpétua, Kant propugnava que a 

cessação das hostilidades não era sinônimo de garantia de manutenção da paz 

entre as nações, que somente seria alcançada com a fundação de um 

federalismo de Estados livres e a instituição de um direito cosmopolita limitado às 

condições de hospitalidade universal, derivado de um direito de posse comunitária 

da superfície terrestre.175  

Para Maria de Jesus Rodrigues Araújo Heillmann176, o direito 

cosmopolita concebido por Immanuel Kant não intenta eliminar a soberania 

estatal, senão almeja criar um modelo de confederação, segundo o qual a paz é 

resultante de um acordo ajustado entre os Estados.  

Além de Kant, outros juristas e filósofos seguiram essa perspectiva 

cosmopolita, dentre os quais se destacaram, Hans Kelsen, Norberto Bobbio e 

Jürgen Habermas, as quais, no entanto, não serão aprofundadas nesta pesquisa. 

                                            
174 KANT, Immanuel. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Tradução 

Rodrigo Novaes e Ricardo R. Terra. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 10. 
175 KANT, Immanuel. À paz perpétua. Tradução Marco Zingano. Porto Alegre: LP&M, 2017, p. 37. 
176 HEILMANN, Maria de Jesus Rodrigues Araújo. Globalização e o novo direito administrativo. 

Curitiba: Juruá, 2010, p. 105.  
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Acerca do cosmopolitismo, Diogo de Figueiredo Moreira Neto177 

pronunciou-se na seguinte conformidade: 

 

Com efeito, se preferencialmente entendida como uma doutrina, a 

globalização seria uma linha de atuação política intencional voltada à 

busca dessa convergência supranacional, ao propugnar uma progressiva 

institucionalização fomentada entre nações soberanas, conducente à 

formação de um super-Estado mundial, que estaria dotado de um 

sistema jurídico unificado, realizando-se o sonho de acabar com todas as 

guerras e assegurar a paz universal: uma hipótese, que embora em tese 

seja possível, nos tempos atuais, parece ainda muito remota, talvez, 

quase utópica.  

 

A despeito de a corrente cosmopolita suscitar questões relevantíssimas 

para a sociedade contemporânea, repousa pacífico o entendimento de que o atual 

estágio da humanidade se distancia enormemente da formação de um Estado 

Global.  

 

4.3.5.3.2.Constitucionalismo global 

 

O constitucionalismo global representa as diversas visões 

constitucionais que se estabelecem para descrever, justificar e desenvolver a 

ordem global.  

J.J. Gomes Canotilho178 assinala a primordialidade de a autoridade e a 

soberania política, na atualidade, respaldarem sua legitimidade nos suportes 

social e político em nível supra e subnacional, condicionadas que estão pela 

interpendência política e econômica, bem assim pela eliminação de fronteiras, 

entre as Nações. Ademais, pondera que o paradigma do constitucionalismo 

                                            
177 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 233. 
178 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: 

Almedina, 2010, p. 1.370. 
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global, que demarca a imbricação entre os direitos constitucional e internacional, 

possui, sinteticamente, as seguintes características: 

 

(1) alicerçamento do sistema jurídico-político internacional não apenas 

no clássico paradigma de relações horizontais entre estados (paradigma 

hobbesiano/westfaliano, na tradição ocidental) mas no novo paradigma 

centrado nas relações entre Estado/povo (as populações dos próprios 

estados); (2) emergência de um jus cogens internacional materialmente 

informado por valores, princípios e regras universais progressivamente 

plasmados em declarações e documentos internacionais; (3) tendencial 

elevação da dignidade humana a pressuposto ineliminável de todos os 

constitucionalismos.  

 

Canotilho179 ressalva, entretanto, que o modelo supracitado, 

denominado por alguns como constitucionalismo global, não foi ainda capaz de 

superar o constitucionalismo nacional, o qual está consubstanciado na soberania 

externa e no poder supremo interno estatal, na supremacia e centralidade política 

e jurídica da sua constituição interna e na submissão dos seus ditames pelos 

residentes em seu território, em que pese hoje estar cada vez mais arraigada a 

ideia da vinculação dos Estados (e suas constituições) a “princípios e regras de 

direito internacional peremptório”. Demais disso, pondera que há uma tendência 

de se considerar esse jus cogens como um “parâmetro de validade” das cartas 

políticas nacionais, porquanto no seu núcleo estão inseridos estandartes mínimos 

de “protecção da vida, liberdade e segurança, no âmbito das liberdades pessoais, 

e o direito à autodeterminação como direito básico da democracia”.   

Nico Krisch180 enuncia que as três variações do conceito de 

constitucionalismo global referem-se (i) àquela que enfatiza os direitos humanos e 

a revisão judicial das instituições internacionais; (ii) à que clama pela legalização 

da política pós-nacional; e (iii) àquela que preconiza uma ordem global sujeita a 

um documento identificado como Constituição (mais aproximado do conceito 

                                            
179 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: 

Almedina, 2010, p. 1.370-1.371. 
180 KRISCH, Nico. Global administrative law and the constitutional ambition. LSE Legal Studies 

Working Paper N. 10, 2009, p. 8. 
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tradicional de constitucionalismo, derivado das revoluções americana e francesa).  

Focalizando esse último, aduz que o constitucionalismo fundamental ou 

fundacional conforma um modelo que, para além de impor limites para as 

instituições, preleciona uma espécie de autogoverno que estabelece regramento 

inclusive para o exercício de poderes delegados, os quais, fora desses 

parâmetros, não podem ser reconhecidos como legítimos.  

Krisch181 ainda descreve a diferenciação de uma abordagem de “global 

constitutionalism” daquela atinente ao “global administrative law”, ressaltando que 

a primeira busca desenvolver uma ordem global integral, ao passo que a segunda 

restringe seu escopo à introdução de elementos de accountability na esfera da 

governança global.  

A Carta das Nações Unidas de 1945, conquanto tenha uma 

importância incontrastável para a humanidade, não pode ser considerada como 

uma constituição global. 

Talvez o que mais tenha se aproximado desse objetivo seja a proposta 

de implementação de uma constituição supranacional para a Europa. Desde a 

criação da União Pan-Europeia (1923), como concretização do ideário propalado 

por Richard Coudenhove-Kalergi, o continente europeu deparou-se com várias 

iniciativas de conformação de uma Carta Política.182   

O Tratado de Roma (1957), que instituiu a Comunidade Econômica 

Europeia e o Tratado de Maastrich (1992), que criou a União Europeia, 

impulsionaram o constitucionalismo europeu que, por seu turno, tornou-se 

realidade com a assinatura, em 29 de outubro de 2004, na cidade de Roma, do 

Tratado que Estabelece uma Constituição para Europa. Resultante da elaboração 

de um grupo de trabalho integrado por uma centena de pessoas, designadas 

pelos países membros da União Europeia, o texto da Constituição Europeia, por 

muitos considerado antidemocrático, não foi ratificado pela França e pela 

Holanda.  

                                            
181 KRISCH, Nico. Global administrative law and the constitutional ambition. LSE Legal Studies 

Working Paper N. 10, 2009, p. 10-11. 
182 NUNES, António José Avelãs. A constituição europeia: a constitucionalização do 

neoliberalismo. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2007, p. 13-18.  
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Para António José Avelã Nunes183 não faz sentido falar-se de 

Constituição Europeia, haja vista que 

 

[...] uma Constituição só pode ser resultado de um poder constituinte e 

este só pode residir num povo que se assuma como comunidade [...] 

através do sufrágio universal. E a verdade é que ninguém admite a 

existência de um povo europeu, organizado em um estado europeu. [...] 

Dentro desta lógica, não existe um povo europeu, não existe um poder 

constituinte europeu e não pode, por isso, existir uma verdadeira 

Constituição Europeia.  

 

Sobranceiramente pela reunião dos “pilares centrais do pensamento 

político moderno” – estado de direito, direitos individuais, direitos coletivos e 

autogoverno, a representação do constitucionalismo do tipo fundamental 

doméstico seria deveras oportuna na órbita global184.  

Por outro bordo, Francisco de Abreu Duarte185, todavia, conclui ser 

incabível o constitucionalismo global do tipo clássico, haja vista a existência de 

múltiplos centros constitucionais e, correspondentemente, de múltiplos direitos 

administrativos (globais) concretizadores. Na sua visão, “basta que nos afastemos 

definitivamente de uma concepção de Direito indissociável do conceito de 

Estado”, para que se possa falar em uma Constituição no âmbito do DAG, que 

deverá sim ter “um povo” e “um poder constituinte que delega sua soberania”, 

assim considerada como “poder de autoconformação normativa da manifestação 

da vontade constituinte”. Demais disso, Duarte aduz186 que 

 

                                            
183 NUNES, António José Avelãs. A constituição europeia: a constitucionalização do 

neoliberalismo. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2007, p. 24-25.  
184

 KRISCH, Nico. Global administrative law and the constitutional ambition. LSE Legal Studies 
Working Paper N. 10, 2009, p. 9. 

185 DUARTE, Francisco de Abreu. À descoberta do fundamento constitucional do Direito 
Administrativo Global. Revista Eletrónica de Direito Público da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, vol. 1, n. 1, 2014, p. 195. 

186 DUARTE, Francisco de Abreu. À descoberta do fundamento constitucional do Direito 
Administrativo Global. Revista Eletrónica de Direito Público da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, vol. 1, n. 1, 2014, p. 199. 
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A conclusão pela existência de múltiplas Constituições, desta num 

sentido moderno de vários discursos constitucionais, vem sedimentar a 

ideia de que o constitucionalismo global se desliga da unidade que o 

caracterizou pela permanência do Estado-Nação para entrar numa 

panóplia de entidades, cada uma dotada de um poder político autónomo. 

 

Neste compasso, haja vista que, ao menos atualmente, a ambição 

holística de uma constituição global está circundada de uma infinidade de 

obstáculos, a perspectiva do Multilevel Constitutionalism é a que parece ter maior 

aderência com a realidade global.  
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5 O DIREITO ADMINISTRATIVO GLOBAL  

 

O surgimento ou emergência do Direito Administrativo Global foi 

descrito com grande detalhamento por duas correntes que, no início do século 

XXI, pretenderam instituir padrões de accountability na crescente atividade 

regulatória, exercida na esfera transnacional, pelos diversos atores globais 

(Estados Nacionais, organismos internacionais, organizações híbridas, entidades 

privadas e arranjos informais de reguladores).  

 

5.1 A INSUFICIÊNCIA DO DIREITO INTERNACIONAL 

 

Um dos pilares do Direito Administrativo Global consiste no 

reconhecimento da insuficiência do Direito Internacional como corpo normativo 

destinado ao regramento das relações jurídicas travadas no hodierno cenário 

global.  

Consoante ventilado precedentemente, no âmbito do Direito 

Internacional, os sujeitos (ou pessoas jurídicas de direito internacional com 

capacidade internacional) são essencialmente integrados pelos Estados e pelas 

organizações por eles constituídas, que se valem de sua condição de soberania 

para atuarem em igualdade de condições, defendendo seus interesses e os da 

sociedade que representa.  

No nível internacional, os Estados constituem a sociedade 

internacional, convivendo e se relacionando sob um modelo de coordenação e, 

principalmente guiado pela vontade e conveniência dos seus participantes, sem 

que haja subordinação entre eles. 

Demais disso, parcela significativa do relacionamento entre os 

membros da sociedade internacional tem amparo em instrumentos formais, tais 

como os tratados e institutos congêneres, que fomentam maior segurança jurídica 

dessa inter-relação. 

A globalização veio estremecer essa estabilidade que por muito tempo 

imperou no cenário internacional, tanto no aspecto das noveis relações 
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internacionais que impulsionou – atualmente muito mais complexas e que não 

raras as vezes dispensam ferramentas solenes, quanto no que toca aos novos 

sujeitos, sobremaneira ampliado com a proeminência da atuação de participantes 

até então preteridos (a sociedade civil organizada e os indivíduos), que doravante 

serão denominados de atores, dada a relevância da atuação deles no cenário 

internacional. 

Neste diapasão, a subversão desse estado de coisas evidenciou a 

insuficiência da doutrina internacionalista em explicar o fenômeno atinente à 

regulação global – o qual, como será detalhado adiante, suplanta o mero inter-

relacionamento entre Estados Soberanos e passa a encampar uma pletora de 

outras relações envolvendo uma multiplicidade de atores, concedendo espaço 

para que noveis teorias, a exemplo da teoria do Direito Administrativo Global 

pudessem dedicar-se à compreensão da sua dinâmica e, concomitantemente, 

aventassem a possibilidade da implementação de mecanismos e instrumentos 

jurídicos garantidores de um mínimo de segurança jurídica e respeito aos 

interesses nele implicados.  

 

5.2 ESCOLAS FUNDANTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO GLOBAL 

 

5.2.1 A Escola Italiana de Sabino Cassese 

 

Com supedâneo na constatação de que transformações significativas 

ocorreram a partir da década de 1990, máxime a difusão acelerada de 

tecnologias, a interdependência de países (ocasionada pela elevação das 

transações e fluxos internacionais de capital), a internacionalização da produção e 

o surgimento de outros atores na cena mundial, em artigo de grande projeção 

acadêmica, Sabino Cassese187 atentou para o aparecimento de um espaço 

jurídico global, com suas peculiaridades e desafios.  

                                            
187 CASSESE, Sabino. Lo spazio giuridico globale. Rivista trimestrale di diritto pubblico, vol 2. 

2002. 
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No conhecido ensaio intitulado “Lo spazio giuridico globale”, procurou 

responder a duas questões nucleares, quais sejam: (i) se as mudanças 

supramencionadas foram produzidas espontaneamente; e (ii) em caso positivo, se 

sobreviveriam sem o amparo de um ordenamento jurídico supraestatal, ainda que 

de estirpe rudimentar. Demais disso, rechaçando tanto a anarquia quanto a 

americanização desse sistema, questionou se, face à ausência de uma 

autoridade superior, era factível verificar uma base política ou uma forma de 

regulação, suficientemente capaz de manter a união mundial.  

Sobre esse sistema, Cassese188 comentou que 

 

Il sistema mondiale non ha né una costituzione, né un governo. [...] Non 

ha un governo, nel senso di istituzione di indirizzo ad esecutiva [...] Vi è, 

tuttavia, una comunità o società internazionale, in cui sono presenti tutti e 

tre gli elementi degli ordinamenti giuridici: plurisoggettività 

(principalmente Stati), organizzazione (principalmente organizzazioni 

internazionali), normazione (per lo più convenzionale o pattizia, ma 

anche regolamentare) [...] Questo ordinamento giuridico, però, non è 

retto da un’autorità superiore, ma si tiene grazie a forme di cooperazione 

ed integrazione tra i soggetti che ne fanno parte.  

 

Cuidando-se de um ordenamento não uniforme, desprovido de uma 

autoridade formal e baseado, sobretudo, na cooperação de seus protagonistas, 

Cassese189 assinalou tanto as suas vantagens quanto as suas desvantagens, as 

quais podem ser assim consideradas: 

 

Esso, pur in assena di un ‘governo’, presenta i vantaggi di limitare gli 

effetti esterni negativi dell’azione decentrata (ad esempio, impedendo le 

limitazioni nazionali alla circolazione dei beni: di cosentire la circolazione 

delle informazione e, quindi, la comparazione tra i sistemi e le economie 

nazionali; di permettere, quindi, ad operatori dotati di mobilità di scegliere 

i sistemi più convenienti; di tenere sotto il controlo di un’opinione pubblica 

                                            
188 CASSESE, Sabino. Lo spazio giuridico globale. Rivista trimestrale di diritto pubblico, vol 2. 

2002. p.327-328. 
189 CASSESE, Sabino. Lo spazio giuridico globale. Rivista trimestrale di diritto pubblico, vol 2. 

2002. p. 328. 
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mondiale i regime politici (infatti, quelli totalitari tendono 

all’isolazionismo). Come tutti gli ordinamenti giuridici fondati sulla 

cooperazione, questo sistema presenta, però, anche inconvenienti. Il 

primo è quello del mutamento delle “regole del gioco”. [...] Il secondo, 

legato al primo, è il pericolo di blocco, sempre dovuto alla regola del 

consenso e al frequente ricorso a votazioni a maggioranza qualificata o 

all’unanimità. [...] Il terzo è il pericolo di defezioni delle minoranze, sul 

modelli della itio in partem nei collegi medioevali. 

 

Asseverou, ainda, que para além de não dispor de uma autoridade 

superior, o ordenamento global não dispunha de um centro de referência, 

referindo-se mais a um agrupamento de organizações gerais e setoriais, 

caracterizadas pela (i) fragmentação desordenada, (ii) incompletude e assimetria, 

e (iii) indefinição de atribuições a cumprir em repartição com os Estados. 

Outrossim, ponderou que a legitimação desse ordenamento residia no Direito e 

não no consenso, haja vista que as decisões tomadas no seu âmbito não 

restringem senão amplificam a esfera dos particulares, limitando tão-só o poder 

dos Estados Nacionais.  

Sem embargo, para Cassese, o déficit democrático da ordem global 

fez-se presente em razão da (i) representatividade desigual dos Estados, (ii) 

dificuldade da formação de uma opinião pública comum e (iii) da realização de um 

debate público mundial, de molde que a procura por sucedâneos democráticos (a 

exemplo da publicidade procedimental, da participação dos envolvidos e da 

motivação das decisões exaradas no seu bojo), tornaram-se cruciais.  

Cassese consignou, ainda, as funções normativa, jurisdicional e 

executiva, desenvolvidas na seara do ordenamento jurídico global. No que tange 

à primeira, ressaltou a existência de um complexo sistema de normas 

caracterizado (i) pela multiplicidade de preceitos meramente indicativos (não 

imperativos), (ii) pelos diversos efeitos colaterais que ocasiona, (iii) pela divisão 

não rígida de tarefas entre os seus atores e (iv) pelo pluralismo de fontes 

normativas, tanto nacionais quanto supranacionais. Quanto à segunda, anotou a 

presença de órgãos jurisdicionais (tribunais) e quase-jurisdicionais (centros de 

arbitragem), destinados a solucionar conflitos, que adicionalmente desempenham 

atribuições de cunho normativo. Já em relação terceira, ponderou que se tratava 
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da atividade menos desenvolvida, porquanto, por receio, os Estados preferiam 

conduzi-la. 

Por derradeiro, concluiu190 que  

 

Innanzitutto, vi è uno spazio giuridico, nel senso della eliminazione di 

barriere (specialmente nel campo economico e finanziario) o, come altri 

disse, di fine dei territori. Quindi, è consentita una (relativa) mobilità a 

persone fisiche, imprese, enti.  

 

Francisco de Abreu Duarte191 pontuou que, de acordo com o 

pensamento de Cassese, as quatro grandes distinções entre os níveis global e 

nacional do Direito Administrativo são: 

 

A ordem jurídica Internacional não se afigura unívoca, sendo na verdade 

uma interpenetração de aplicação de normatividades várias; já a ordem 

jurídica Estatal prima pela univocidade de coerência.  

O Direito Administrativo Global assenta num carácter iminentemente 

auto-regulador, num espaço de cooperação em que não se distingue 

com clareza o papel de Administrador do papel de Administrado; no 

plano interno a lógica assemelha-se mais à de subordinação e clareza 

na distinção de quem administra e de quem é administrado. 

No Direito Administrativo Global existe uma maior preponderância para a 

tomada de decisões baseadas em comitês de especialistas, que 

carecem de legitimidade democrática; nos ordenamentos nacionais, a 

legitimidade democrática tende a ser uma constante, legitimando as 

decisões governamentais. 

Por fim, à escala global, o Direito Público distingue-se com mais 

dificuldade do âmbito de Direito Privado, na medida em que a profusão 

de inúmeras ‘normatividades’ a isto obriga; no Direito Administrativo 

                                            
190 CASSESE, Sabino. Lo spazio giuridico globale. Rivista trimestrale di diritto pubblico, vol 2. 

2002. p. 337. 
191 DUARTE, Francisco de Abreu. À descoberta do fundamento constitucional do Direito 

Administrativo Global. Revista Eletrónica de Direito Público da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, vol. 1, n. 1, 2014, p. 190. 
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estatal, a fronteira é mais nítida num critério pelo menos delimitativo das 

funções do Estado (onde se distingue concretamente a função 

Administrativa). 

 

De notar, no esteio do pensamento de Sabino Cassese que, nesse 

espaço jurídico de cariz global convivem, em regime de interdependência, os 

regimes jurídicos global e nacional, com as suas correspectivas especificidades, 

os quais culminam por beneficiar aqueles que conseguem tirar o melhor proveito 

dessa mutualidade sistêmica. 

 

5.2.2 A Escola Americana e o Projeto de Direito Administrativo Global – DAG 

 

O Global Administrative Law Project – GAL (ou Projeto de Direito 

Administrativo Global – DAG) concerne sobre um projeto desenvolvido por 

acadêmicos da Escola de Direito da Universidade de Nova Iorque, conduzido por 

Benedict Kingsbury, Nico Krisch e Richard B. Stewart, tendo por escopo 

precípuo192  

 

[...] an effort to systematize studies in diverse national, transnational, and 

international settings that relate to the administrative law of global 

governance. Using ideas developed in the first phases of this project, in 

this article we begin the task of identifying, among these assorted 

practices, some patterns of commonality and connection sufficiently deep 

and far-reaching as to constitute an embryonic field of global 

administrative law.  

 

Sob a ótica dos condutores do projeto, as questões de interesse e 

interdependência global, em diversos campos da vida humana193, culminaram com 

                                            
192 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 

Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 15. 

193 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 12. 
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a proliferação da regulamentação e da cooperação em nível transgovernamental, 

oriunda de uma gama de instituições formais (organizações internacionais) e 

informais (redes informais de funcionários), cujas decisões delas decorrentes 

refogem ao âmbito do direito administrativo doméstico, demandando para sua 

legitimidade e eficácia,194  

 

the development by intergovernmental regimes of administrative law 

standards and mechanisms to which national administrations must 

conform in order to assure their compliance and accountability with the 

international regime.  

 

O artigo seminal do sobredito projeto foi a publicação do framework 

paper The Emergence of Global Administrative Law, no ano de 2005, que 

desencadeou um exitoso e volumoso arcabouço doutrinário com o propósito de 

“promover mejores prácticas desde una particular perspectiva”195, acerca da 

governança regulatória global. 

 Inicialmente, os fundadores do projeto DAG consignaram que a 

investigação seria levada a efeito com espeque em cinco questões nucleares, de 

natureza: (i) estrutural, com a identificação das estruturas da administração global 

e suas variações; (ii) metodológica, com a evidenciação do escopo e fontes do 

DAG, seus mecanismos de acccountability e principiologia; (iii) normativa, com a 

justificação e defesa de tais mecanismos; (iv) institucional, com a análise de como 

os mecanismos deveriam ser projetados para efetivamente assegurar 

accountability; e (v) teórico-política, com a apreciação acerca do surgimento e 

desenho desses mecanismos e fatores de sucesso.  

                                            
194 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 

Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 16. 

195 KINGSBURY, Benedict, STEWART, Richard. Hacia el derecho global? Trayectorias y desafíos. 
In Hacia el derecho administrativo global: fundamentos, princípios y ámbito de aplicación, 
Sevilla: Global Law Press Editorial. Editorial Derecho Global, 2016, p. 67. 
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Mais tarde, após maturação de 10 anos do projeto, dois de seus 

fundadores – Kingsbury e Stewart196, prelecionaram que as premissas 

fundacionais do Direito Administrativo Global repousaram sobre (i) a existência de 

uma variedade de organizações em nível intergovernamental e transnacional, 

privadas e público-privadas, (ii) que exerciam atividades regulatórias, (iii) de 

natureza predominantemente administrativa; (iv) não abrangidas pelo Direito 

Internacional nem tampouco pelo Direito Estatal, (v) responsáveis pela geração 

de um Direito Administrativo Global, (vi) que oferecia instrumentos jurídicos e 

conceitos, (vii) os quais intentavam apreciar e desenvolver os arquétipos 

organizativos, os procedimentos e os resultados normativos gerados na esfera 

dessas instituições, (viii), favorecendo a responsabilização das decisões tomadas 

no espaço administrativo global.   

O método científico aplicado pela referida teoria consistiu na 

apreciação das práticas de determinado sistema regulatório de um setor 

específico sob as perspectivas da transparência, da participação, da motivação e 

do controle – verdadeiras garantias procedimentais, de sorte que a soma dessas 

análises permitiria depreender se o Direito Administrativo Global considerar-se-ia 

um modelo obrigatório ou não para as Administrações Regulatórias Globais.197  

A propósito, em tópico adiante será abordada a temática da 

(in)conveniência de se adotar os princípios que dimanam do DAG, com 

supedâneo na lógica dos jogos de coordenação e de cooperação a que se 

submetem as instituições globais, bem como noutras características, a exemplo 

do envolvimento de questões distributivas, ou seja, trata-se de verificar o custo-

benefício de sua adoção. 

Javier Barnes198 bem sintetiza o significado do projeto DAG que para 

ele 

                                            
196 KINGSBURY, Benedict, STEWART, Richard. Hacia el derecho global? Trayectorias y desafíos. 

In Hacia el derecho administrativo global: fundamentos, princípios y ámbito de aplicación, 
Sevilla: Global Law Press Editorial. Editorial Derecho Global, 2016, p. 58. 

197 KINGSBURY, Benedict, STEWART, Richard. Hacia el derecho global? Trayectorias y desafíos. 
In Hacia el derecho administrativo global: fundamentos, princípios y ámbito de aplicación, 
Sevilla: Global Law Press Editorial. Editorial Derecho Global, 2016, p. 67-68. 

198 BARNES, Javier. El derecho administrativo global y el derecho administrativo nacional, dos 
dimensiones científicas hoy inseparables. In Hacia el derecho administrativo global: 
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[...] constituye un movimiento científico, aunque con implicaciones 

prácticas y propuestas de reforma, que se estructura en torno a un 

amplio proyecto de investigación, promovido inicialmente, aunque luego 

extendido y multiplicado, desde la New York University, y que, con 

pretensiones de mejorar la gobernanza más allá del Estado desde el 

legado cultural del Derecho Administrativo y otras ramas y ciencias, 

aspira a juridificar el espacio global [...] Se trata, por lo demás, de un  

territorio cuya colonización jurídica, insistimos, se confía a todos, 

sumando esfuerzos: académicos, altos funcionários, jueces y tribunales, 

árbitros, personal al servicio de organizaciones públicas, híbridas o 

privadas, Administraciones y agencias nacionales, Estados... Aquí, la 

práctica ha precedido a su teorización. 

 

Mais ainda, Barnes199 consigna que o movimento do Direito 

Administrativo Global está amparado em quatro coordenadas básicas, a saber: (i) 

na governança global (conceito não jurídico), cujo sentido difere do governo 

nacional, sobretudo face aos sujeitos que a compõem e os meios do que se 

valem para emitir as decisões regulatórias; (ii) num espaço (e não um território) 

fluido, interconectado e de níveis diferenciados (horizontais, verticais e 

transversais), no qual atuam organismos reguladores globais; (iii) na 

implementação de instrumentos e mecanismos de accountability neste cenário; e 

(iv) na legitimidade democrática das instituições globais. 

De outro bordo, Michelle Ratton Sanchez200 aponta que as três vigas 

mestras do projeto DAG são: (i) o emprego dos conceitos de direito administrativo 

para o entendimento do processo de governança global; (ii) a constatação de que 

a regulação global é constituída por regras e instituições públicas, privadas e 

mistas; e (iii) a expectativa de que podem ser encontradas bases normativas para 

a referida regulação global. 

                                                                                                                                    
fundamentos, princípios y ámbito de aplicación, Sevilla: Global Law Press Editorial. Editorial 
Derecho Global, 2016, p. 23. 

199 BARNES, Javier. El derecho administrativo global y el derecho administrativo nacional, dos 
dimensiones científicas hoy inseparables. In Hacia el derecho administrativo global: 
fundamentos, princípios y ámbito de aplicación, Sevilla: Global Law Press Editorial. Editorial 
Derecho Global, 2016, p. 26. 

200 SANCHEZ, Michelle Ratton. The global administrative law project: a review from Brazil. Hauser 
Globalization Colloquium Fall 2008: Global Governance and Legal Theory. Decembern3. NYU 
Law Scholl, p. 2. 
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5.2.2.1 Contexto histórico do Projeto DAG 

 

O contexto histórico que instigou o surgimento do DAG está alicerçado 

em uma ambivalência que Christoph Mollers201 apontou como sendo 

 

on the one hand, it has emerged in the wake of an era of optimistic 

Western internationalism post-1989 and a debate on legal 

internationalization that was especially heated in the US during the 

negotiations on the World Trade Organization (WTO) in 1994–95. 

On the other hand, it grew out of the experience of 9/11 and the 

reemergence of global political antagonisms. 

 

De fato, a conjuntura do projeto em baila coincide com um momento 

paradoxal de consolidação do discurso internacionalista, no final da década de 

1990 e, ao mesmo tempo, da corroboração da sua inaptidão para a 

regulamentação das relações e cooperações transnacionais, que demandaram o 

desenvolvimento de noveis abordagens que pudessem dar cabo ao complexo 

movimento regulatório que se expandia na órbita global. 

  

5.2.2.2 Escopo do Projeto DAG 

 

Os precursores do Projeto DAG enunciaram que o seu desiderato 

constituía em “an effort to systematize studies in diverse national, transnational, 

and international settings that relate to the administrative law of global 

governance”202.   

Ademais, pontuaram que entender a governança global como atividade 

administrativa lança uma preocupação renovada com a legitimidade das 

instituições globais, visto que estas são constantemente criticadas pelo déficit 
                                            

201 MOLLERS, Christoph. Ten years of global administrative law. International Journal of 
Constitutional Law, 13(2), 2015, p. 469-470.  

202 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 15. 
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democrático de suas decisões, favorecendo ao desenvolvimento de instrumentos 

(normas e procedimentos) que viabilizem assegurar a responsabilização 

(accountability) na seara global. 

  

5.2.2.3 Metodologia do Projeto DAG 

 

A metodologia do DAG está calcada no estudo de caso, mais 

especificamente na análise das instituições e arranjos informas globais, sua 

constituição, dinâmica e modus operandi, de início, como meio de diagnosticar as 

realidades correspondentes e, a posteriori, de implementar uma sistematização 

dos padrões identificados nesta órbita. 

Como consabido, a metodologia das pesquisas empíricas é 

considerada um paradoxo, posto que constitui, ao mesmo tempo, a sua fortaleza 

e fraqueza. Isso de fato ocorreu com o projeto DAG que proveu, à comunidade 

científica, o conhecimento do arcabouço regulatório transnacional e, 

simultaneamente, expôs, os seus dirigentes, à árdua tarefa de perquirir e 

defender seu sustentáculo normativo. 

Inobstante, Christoph Mollers203 constatou que uma “função empírica-

político-científica do Direito Administrativo além do Estado” não poderia ser 

desempenhada por sociólogos, cientistas políticos e historiadores, senão por 

advogados, haja vista estar fundamentada na noção jurídica de caso.  

De notar que ao longo de mais de uma década, foram produzidos uma 

infinidade de ensaios acadêmicos sob a insígnia do Project DAG. A primeira leva 

de artigos procurou reconhecer as caraterísticas, os princípios e os postulados de 

direito administrativo nacional que pudessem contribuir com a administração 

global, tendo sido, neste momento, identificados os princípios de transparência, 

capacidade de resposta (responsiveness) e responsabilização (accountability). 

Posteriormente, foram agregados outros princípios de direito doméstico (revisão 

judicial, regra de direito, abuso de poder, motivação, legalidade e participação. 

Um outro grupo de estudiosos, buscando descrever a matriz da regulação global 
                                            

203 MOLLERS, Christoph. Ten years of global administrative law. International Journal of 
Constitutional Law, 13(2), 2015, p. 470. 
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e alcançar um reconhecimento mútuo, valeu-se da análise cruzada dos sistemas 

de algumas organizações internacionais.204  

Por intermédio dos múltiplos estudos realizados foi possível, enfim, 

perceber quando e como os elementos de garantia procedimental derivados do 

DAG (transparência, participação, motivação e controle) contribuíram para o 

fortalecimento das organizações regulatórias globais, mesmo considerando-se os 

custos e, nalgumas vezes as desvantagens, que a respectiva implementação 

implicaria para o próprio sistema regulatório. 

Demais disso, insta pontuar que o objeto de observação do referido 

projeto diz respeito ao exercício do poder administrativo no campo da 

diversificada estrutura de regulação global, ao qual se pretende conferir maior 

legitimidade, por meio da aplicação de princípios sobressalentes neste contexto. 

 

5.2.2.4 Concepção normativa do DAG 

 

O caráter descritivo do projeto DAG, apesar de ter sido criticado como 

não inovador, foi enaltecido por muitos autores que participaram desse 

empreendimento coletivo. Deveras, por si só a descrição da estrutura e 

funcionamento de inúmeras entidades globais, promovidas pelos estudiosos 

envolvidos na sua execução foi um contributo incomensurável e, de certa 

maneira, uma forma de conferir maior transparência à governança transnacional, 

por ter possibilitado descortinar a obscuridade que encobria a maioria das 

instituições e organismos internacionais hodiernamente atuantes.  

Com efeito, as bases normativas ou prescritivas do DAG sempre foram 

um dos seus pontos de maior vulnerabilidade. 

Com supedâneo na teorias propaladas pela Escola das Relações 

Internacionais, foram identificados no DAG três modelos de arranjos 

internacionais: (i) o pluralismo estatal, que se vale dos tratados e instrumentos 

                                            
204 SANCHEZ, Michelle Ratton. The global administrative law project: a review from Brazil. Hauser 

Globalization Colloquium Fall 2008: Global Governance and Legal Theory. December 3. NYU 
Law School, p. 3-4. 
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típicos do Direito Internacional, cujos conflitos axiológicos não são passíveis de 

solução e as prescrições dele emanadas são concretizadas individualmente pelos 

Estados-Membros; (ii) o solidarismo estatal, que confere maiores poderes às 

instituições internacionais e onde os Estados deliberadamente compartilham 

valores e cooperam entre si por meio de uma administração global; e (iii) o 

cosmopolitismo, que propugna uma governança global, resultando da 

convergência de vontades de todos aqueles que atuam no campo global 

(Estados, redes transnacionais, instituições reguladoras, mercados e sociedade 

civil). 

Considerando os padrões ideais normativos suso mencionados, o DAG 

propôs três concepções normativas, sendo: (i) uma centrada no accountability 

intrarregime, (ii) uma focada na proteção de direitos e (iii) outra destinada à 

implementação democrática no seio dos regimes regulatórios globais.  

A primeira fundamenta-se na higidez do sistema, enfatizando a 

obediência às normas fixadas no interior do próprio regime, tendo cabimento nos 

modelos institucionais de caráter pluralista, solidarista e cosmopolita, desde que 

estes objetivem o controle e a revisão da ação coordenadas de todos os seus 

componentes. O Painel de Inspeção do Banco Mundial (instituído com o objetivo 

de fiscalizar a adesão interna corporis às suas diretivas) e o Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC (criado com a finalidade de resguardar e fortalecer o 

sistema multilateral do comércio internacional), estão concebidos com este 

propósito normativo. 

A segunda está lastreada na proteção de direitos de todos aqueles que 

de algum modo são afetados direta ou indiretamente pelas decisões reguladoras 

globais, pouco importando quem as tenha efetivamente emitido. Está amparada 

na salvaguarda dos direitos individuais, bem assim no ideal de Estado de Direito. 

Será factível num arranjo internacional de jaez cosmopolita ou de caráter 

solidarista, desde que neste se valorize os direitos humanos. Todavia, num 

pluralista, no qual estes últimos estão desprotegidos ou protegidos 

superficialmente, não se mostra viável. Frise-se que a proteção de direitos e 

interesses econômicos de empresas e do mercado global (ex vi de direitos de 

propriedade intelectual e de direitos de investidores), assim como de interesses 

dos Estados (tal como o direito de participação de Estados Estrangeiros 
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anteriormente à aplicação de qualquer medida unilateral no comércio 

internacional, concedido no caso Camarão-Tartaruga205), muito embora encontrem 

certa resistência, têm sido reconhecidos.  

A terceira e última concepção normativa refere-se ao incremento dos 

ideais democráticos pelo DAG. Aludido objetivo é sobremaneira difícil de se lograr 

no campo global. Isto porque não há um consenso quanto: (i) ao padrão 

democrático que se espera alcançar; (ii) à viabilidade da instituição de um sistema 

de democracia representativa global, que ainda hoje se considera temerário; (iii) à 

teoria democrática que deve prevalecer; (iv) à definição de quem deve governar 

ou mesmo ser representado na órbita global; e (v) aos instrumentos que devem 

ser manejados para que a participação democrática seja realmente atingível. Haja 

vista que a simples utilização dos instrumentos democráticos nacionais (controles 

administrativos, legislativos e judiciários) no cenário internacional não se sustenta, 

bem como a democratização da legislação global e a instituição de procedimentos 

administrativos democráticos são praticamente impossíveis de se empreender, o 

DAG propõe duas soluções paliativas, sendo a primeira delas, o fortalecimento 

dos interesses sociais e econômicos envolvidos, mediante a oportunização da 

participação e da revisão das decisões globais e, a segunda, ainda mais restrita, 

que põe ênfase nos outros dois padrões normativos acima assinalados 

(manutenção da integridade do sistema e proteção de direitos), ambas ainda 

insuficientes para a garantia democrática global.  

 

 

 

                                            
205 O caso Camarão-Tartaruga refere-se a um marco jurisprudencial do Órgão de Solução de 

Controvérsias – SSC da Organização Mundial do Comércio – OMC. Trata-se controvérsia entre 
os Estados Unidos e países asiáticos (Índia, Paquistão, Tailândia e Malásia), decorrente de 
medida unilateral protecionista e discriminatória promulgada pelo primeiro contra os segundos, 
na qual restou proibida a importação de camarões oriundos de países que não tivessem uma 
certificação de proteção às tartarugas marinhas. Os adversários se submeteram a dois painéis 
e a duas apelações perante o OSC da OMC, que redundou em julgamento final em favor dos 
Estados Unidos, haja vista ter sido reconhecido que, após as primeiras recomendações do 
OSC advindas do primeiro julgado pelo Órgão de Apelação – OA, os EUA teriam se esforçado 
na busca da cooperação internacional antes da imposição medidas unilaterais de comércio. 
(CAVALCANTI JÚNIOR, Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 
comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 114-119). 
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5.2.3 A sinergia entre as Escolas Italiana e Norte-americana 

 

A similaridade de abordagem no que toca ao espaço global e a 

identidade de desideratos aproximaram as Escolas Italiana e Norte-americana 

que, ao se influenciarem reciprocamente, impulsionaram e tornaram amplamente 

conhecidos os pressupostos da doutrina do Direito Administrativo Global. 

A colaboração acadêmica entre o Institute for International Law and 

Justice – IILJ, da Universidade de Nova Iorque, e o Institute for Research on 

Public Administration – IRPA, criado na Itália por Sabino Cassese, ulteriormente 

agregada por demais instituições desta estirpe, pulverizadas em outras partes do 

mundo, incluindo o Brasil, conferiu a clamada robustez teórica ao DAG. 

Lorenzo Casini206 captou a afinidade das Escolas Norteamericana e 

Italiana do DAG, pontuando que 

 

The genesis of GAL scholarship, therefore, lies in the intuition 

simultaneously had by Kingsbury, Stewart and Krisch on one hand, and 

by Cassese and its school on the other, that global governance could be 

productively framed and explained through the lens of administrative law, 

which are not alternative to those of international law and other 

disciplines, but must be used in conjunction with them.  

 

Por meio de inúmeros seminários ocorridos anualmente em Viterbo – 

Itália, os quais paulatinamente foram agregando inclusive opositores do seu 

modelo, o Projeto alcançou uma expressividade acadêmica mundial, 

conformando-se como uma rede global de estudiosos sobre a temática. 

Além disso, outro resultado dessa sinergia foram as publicações dos 

três Casebooks, com edições nos anos de 2006, 2008 e 2012, contemplando os 

estudos de casos da diversificada regulação global.  

  

                                            
206 CASINI, Lorenzo. Global Administrative Law Scholarship. Research Handbook on Global 

Administrative Law, ed. by Sabino Cassese, Edward Elgar, 2016. p. 7. 
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5.2.4 A doutrina brasileira do Direito Administrativo Global 

 

No Brasil, as pesquisas concernentes ao Projeto DAG estão sendo 

desenvolvidas no âmbito da Faculdade Getúlio Vargas – FGV, erigida como uma 

das parceiras da Universidade de Nova Iorque. Inobstante, são incomuns estudos 

aprofundados sobre o DAG no Brasil.  

Em verdade, a doutrina brasileira não se debruçou efetivamente acerca 

dos seus meandros, sendo totalmente passiva em relação à modelagem da 

regulação administrativa global, que requer um diálogo muito próximo entre os 

estudos de direito administrativo e de direito internacional, ainda não iniciado no 

seio acadêmico pátrio.207 

O que se denota, no País, é uma análise eminentemente panorâmica 

ou perfunctória sobre a teoria, na vasta maioria das vezes com rechaço prévio, 

sem a devida preocupação com uma discussão relativa à sua essência, que se 

pauta pela busca de um arcabouço normativo que confira um mínimo de 

segurança jurídica na vastíssima atividade regulatória global, que tanto impacto 

causa, contemporaneamente, nos Estados Nacionais, no indivíduo e na 

sociedade.  

Dentre os que sinalizam uma apreciação pelo tema, em artigo que 

intenta esclarecer a influência dos sistemas jurídicos de common law e de civil law 

no direito administrativo brasileiro, Floriano de Azevedo Marques208, aduz que 

 

Em acréscimo a essa influência recíproca, o que se verifica é a 

confluência do legado do direito administrativo de ambos os sistemas na 

formação do que se pode denominar de ‘direito administrativo 

supranacional’ ou ‘direito administrativo de corte global’’. [...] se havia 

desde o século passado uma influência recíproca, hoje esta influência se 

convola na formação do direito administrativo global, que não vai 

                                            
207 SANCHEZ, Michelle Ratton. The global administrative law project: a review from Brazil. Hauser 

Globalization Colloquium Fall 2008: Global Governance and Legal Theory. December 3. NYU 
Law Scholl, p. 11. 

208 AZEVEDO NETO, Floriano Marques de. O direito administrativo no sistema de base 
romanística e de common law. In Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 268, p. 
55-81, jan./abr. 2015 p. 71-72. 
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erradicar os direitos administrativos locais, mas cresce em importância, 

tanto na disciplina dos órgãos multilaterais, como na disciplina do direito 

comunitário. 

 

Carlos Ari Sundfeld traz a distinção entre as esferas nacional e global209 

do Direito, consignando que a mera existência de órgãos e fontes normativas 

internacionais por si só não caracteriza uma “nova era”, mas a intensificação do 

fenômeno (globalização) aliada à internacionalização dos direitos humanos e da 

integração da regional representa um distintivo. O autor diferencia o direito 

doméstico do global, ressaltando que aquele está “enclausurado nos limites do 

Estado nacional”, encontrando sua fonte nas normas internas, enquanto que este 

último “extrapola largamente as fronteiras do Estado nacional para buscar suas 

fontes também fora dele”. Sundfeld210 reconhece que esse direito global é 

constituído de  

 

[...] (a) variadas cadeias de normas, algumas geradas no ‘mercado 

jurídico interno’, outras tantas de origem externa (diga-se: de diferentes 

origens externas); (b) uma complexa estrutura de órgãos, uns estatais, 

outros internacionais, produzindo e aplicando o Direito; (c) por fim, a 

mundialização da economia fazendo valer seus interesses: tanto 

influenciando a reforma dos Estados e criando-lhes uma nova 

organização, como impondo novas regulações para todo tipo de assunto 

(das relações trabalhistas às compras estatais; dos mercados financeiros 

aos serviços públicos, das patentes industriais aos sistemas 

previdenciários...). 

 

Com maior afinidade com o tema em epígrafe, Diogo Figueiredo 

Moreira Neto211 tratou especificamente da estruturação de um Direito 

Administrativo Transnacional, assim preconizando: 

                                            
209  SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, p. 

2014, p.281. 
210 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, p. 

2014, p. 287. 
211 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 288. 
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Assim é que a criação de centros de poder transacionais vem apresentar 

inúmeras vantagens, como a despolitização, a especialização, a 

desburocratização, a celeridade e a economicidade. Paralelamente, a 

estruturação organizada de um Direito Administrativo Transnacional 

também oferece vantagens, como o desenvolvimento de uma 

principiologia jurídica especificamente dirigida aos conflitos 

transnacionais e sua evolução prática aplicativa, o aperfeiçoamento da 

consensualidade, enquanto método de solução de desavenças e do seu 

papel na civilização como cimento da solidariedade social; o 

aprimoramento da processualidade e da segurança do previsível, como 

ambiente propício à confiança social.  

   

Por sua vez, Eurico Bitencourt Neto212 reconhece o Direito 

Administrativo Global como uma “segunda forma de transnacionalização do 

Direito Administrativo” (a primeira seria, na sua ótica, o Direito Administrativo 

Europeu), aduzindo que 

 

A intensificação das relações internacionais e da globalização econômica 

teve, como uma de suas consequências, a proliferação de organizações 

não estatais, supranacionais e transnacionais, em que se relacionam 

entre si Estados e sujeitos privados, influenciando a atuação dos 

poderes públicos internos, especialmente no exercício das funções 

legislativa e administrativa e levando a uma intensificação da integração 

jurídica. A sujeição não apenas de Estados, mas também de agentes 

privados, à regulação de organizações transacionais faz com que sejam 

superadas, em muitos casos, as balizas conceituais do Direito 

Internacional Público e se possa falar já na progressiva construção de 

um Direito Administrativo Global. 

 

 

 

 

 

                                            
212 BITENCOURT NETO, Eurico. Direito Administrativo Transnacional. Revista Eletrônica de 

Direito Administrativo Econômico. Número 18 – maio/junho/julho – 2009 – Salvador, p. 9. 
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5.2.5 As teorias opositoras ao Direito Administrativo Global  

 

A abertura concedida pelo projeto DAG à comunidade acadêmica 

propiciou que muitas das suas premissas fossem contraditadas por diversos 

estudiosos e juristas. 

Relativamente ao debate desenvolvido na América Latina, Michelle 

Ratton Sanchez213, da FGV, pontuou quatro desses questionamentos, como 

sendo (i) o conflito de culturas jurídicas de direito administrativo; (ii) o contraponto 

entre as abordagens descritivas e normativas da teoria; (iii) a mentalidade dos 

países em desenvolvimento no contexto global e; (iv) as vantagens do DAG em 

relação a demais teorias de governança global.  

Insta ressaltar que essas críticas, ainda, disseram respeito às 

premissas e conceituação adotada, à ênfase dada ao aspecto procedimental e à 

centralização ao eixo europeu-norte-americano. 

Algumas delas inclusive foram desfechadas por autores que fizeram 

parte do próprio Projeto DAG, dentre os quais se sobressai B. S. Chimni,214 que 

introduziu ao DAG a perspectiva do Terceiro Mundo. Chimni enunciou que o 

enfoque exclusivamente em regras procedimentais sustentado pelo DAG em 

detrimento de regras substanciais é insustentável, por legitimador de regras e 

instituições injustas, porquanto conduz a inexata percepção de que as entidades 

internacionais estão se tornando mais participativas e responsivas quando, em 

verdade, procuram legitimar o caráter imperial da esfera global, que se rege por 

uma elite de países bem-sucedidos. Para suplantar esse obstáculo, pondera que 

deverá ser viabilizado, aos países do terceiro mundo, a assistência técnica e 

financeira necessárias, que possibilitem a superação de uma desigual distribuição 

de poderes, no afã de estas Nações menos favorecidas efetivamente terem voz e 

vez na arena global.  

                                            
213 SANCHEZ, Michelle Ratton. The global administrative law project: a review from Brazil., Hauser 

Globalization Colloquium Fall 2008: Global Governance and Legal Theory. December 3. NYU 
Law School, p. 9. 

214 CHIMNI, B.S. Co-option and resistance: two faces of global administrative law. International 
Law and Politics (2005), vol. 37, p. 799-827. 
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Igualmente crítico ao DAG foi o discurso perpetrado por Carol 

Harlow215, que inclusive questionou a desejabilidade do surgimento de um Direito 

Administrativo Global e pontuou que a concepção pluralista do direito global como 

mais consentânea com a realidade contemporânea.  

Outra grande opositora foi a Escola Alemã de Heidelberg, enunciada 

no item 4.3.5.1.5, cuja abordagem focou-se no exercício da autoridade pública 

internacional. 

Como predito, parte da doutrina brasileira do Direito Administrativo não 

encampa a teoria do Direito Administrativo Global. Dentre os administrativistas 

que o repelem, identificando-o como uma abordagem do Direito norte-americano, 

compartilhando com os críticos da teoria, o propósito dominante do DAG, 

destaca-se Fernando Dias Menezes de Almeida216 que assim comenta a temática: 

 

Uma tendência dos estudos norte-americanos sobre o direito 

administrativo tem disso concentrar-se sobre o que chamam de ‘direito 

administrativo global’. Na verdade, não são os únicos a cuidar do tema; 

mas fazem-no – arrisca-se aqui a supor – com uma visão estratégica de 

manutenção de sua esfera de influência e poder econômico no plano 

mundial. E é natural que abordem o assunto sob sua óptica do que seja 

direito administrativo, em suma, agentes, procedimentos e controle da 

regulação de atividades desenvolvidas por indivíduos ou por empresas 

no plano transnacional. 

 

Na mesma senda, José Eduardo Cardozo217 critica veementemente as 

pretensões do Direito Administrativo Global, para ele consideradas inadmissíveis 

                                            
215 HARLOW, Carol. Global administrative law: the quest for principles and values. The European 

Journal of International Law (2006), vol.17, n. 1, Oxford University Press, p. 187-189. 
216 ALMEIDA. Fernando Dias Menezes de. Formação da teoria do direito administrativo no Brasil. 

São Paulo: Quatier Latin, 2015, p. 150. 
217 CARDOZO, José Eduardo. A origem e o futuro do direito administrativo. In O direito 

administrativo na atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles 
(1917-2017) defensor do Estado de Direito /Arnoldo Wald, Marçal Justen Filho, Cesar Augusto 
Guimarães (organizadores), São Paulo: Malheiros, 2017, p. 623-624. 
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enquanto não se falar em um Estado Global e uma Administração Global, 

conforme se testifica adiante: 

 

Assim afirmamos, em primeiro lugar, porque o direito administrativo, 

independentemente da concepção que o caracterize, pressupõe uma 

indissociável relação entre esse campo do Direito e o fenômeno de 

organização do poder político a que convencionamos denominar de 

‘Estado’. É fato que podemos falar na existência de um direito 

administrativo sem a existência de um Estado de Direito, como 

anteriormente já foi salientado. Sem sombra de dúvida, será um direito 

administrativo que terá regime jurídico substantivamente diferente 

daquele que temos hoje (caracterizado pelo binômio ‘poder-limite’), a 

partir da sua submissão a este modelo de Estado. Ou seja: será um 

outro direito administrativo. Mas ao menos dentro das concepções a 

partir das quais foi estruturada a compreensão desse campo do Direito 

através dos tempos, todavia, parece impossível falar-se na possibilidade 

da existência de um ‘direito administrativo global’, ao menos enquanto 

não existir, mesmo que embrionariamente, um ‘Estado Global’ ou uma 

‘Administração Global’, cuja atuação envolva como seu território todos os 

Continentes e todas as porções territoriais que existem dentro do globo 

terrestre’. 

 

No entanto, com o devido respeito, as ilações dos referidos opositores 

não merecem guarida. A uma, porque a amplitude do Projeto DAG e a abertura 

que os seus condutores concederam a uma grande quantidade de acadêmicos de 

diversas nacionalidades e formações jurídicas diversas demonstra que, se este 

pretenso propósito hegemônico norte-americano em algum momento existiu, ao 

longo do desenvolvimento das pesquisas, ele certamente se dissipou. A duas, 

porque o DAG não se propõe a instituir um Estado Mundial, que estaria mais 

voltada ao escopo da corrente cosmopolita. Ao revés, seus objetivos certamente 

são mais limitados e estão vocacionados a promover uma maior transparência, 

controle e responsabilização da atividade regulatória e bem assim, da governança 

global. 
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5.2.6 Características do DAG 

 

5.2.6.1 O foco na atividade administrativa 

 

O ponto crucial da doutrina do Direito Administrativo Global diz respeito 

à caracterização da governança mundial como espécie de atividade 

administrativa218, conduzida por órgãos administrativos globais da mais variada 

configuração, como se observa a seguir: 

 

In proposing such a definition, we are also proposing that much of global 

governance can be understood and analyzed as administrative action: 

rulemaking, administrative adjudication between competing interests, and 

other forms of regulatory and administrative decision and management. 

 

A argumentação de que a ausência tanto de poder quanto de 

capacidade executiva nessa órbita afastaria a concepção dessa atividade como 

uma função de cunho administrativo219 não se sustenta, haja vista a criação de 

uma infinidade de regimes transnacionais destinada a regulamentar determinada 

questão de interesse global (comércio, segurança, meio ambiente, saúde, 

atividade bancária, entre outras), donde se infere tal desiderato (criação de 

normas, fixação de estandartes, decisões de interesses conflitantes e gestão 

administrativa), inclusive sendo possível identificar múltiplos níveis regulatórios 

(doméstico, internacional e global). 

Coincide-se com o pensamento de Javier Barnes, que pondera tratar-

se de um convite deveras audaz, a concepção de que significativa parte das 

organizações globais pode ser concebida “administração”, na acepção de 

                                            
218 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 

Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 17. 

219 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 18. 
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atividade que este termo pode assumir. Barnes220 convida-nos a lançar uma 

“mirada global” sobre a cultura do Direito Administrativo – isto é, “una consciência 

de la transcendência global de lo que hacemos diario", notadamente um olhar 

ampliado sobre o que é a Administração e o que se considera atividade 

administrativa neste novo contexto proposto pelo Direito Administrativo Global, de 

sorte a incluir, sob o aspecto subjetivo, todos os personagens atuantes na esfera 

global (além dos Estados, os atores privados, as ONG’s, bem como as 

sociedades e associações privadas e público-privadas) e, a considerar, sob o 

aspecto material ou funcional, todas as atividades que se relacionam com a 

regulação e o serviço público.  

No artigo que inaugurou o projeto DAG – The Emergence of Global 

Administrative Law, os acadêmicos da Universidade de Nova Iorque deixam 

clarividente a vantagem dessa abordagem, por permitir o escoramento conceitual 

de maior rigidez e envergadura no propósito de apreciar a estrutura das 

instituições globais (estabilização), bem assim por se valer de instrumentos de 

prestação de contas e accountability (legitimação), já consagrados na Ciência do 

Direito Administrativo, como a transparência, a participação, a motivação e o 

controle, os quais oportunamente serão enfrentados na presente dissertação.  

Aliás, não se pode olvidar que essa estratégia não foi inédita. Paul 

Reinsch221, ao analisar o Direito Administrativo Internacional pontuava que as 

uniões públicas internacionais desempenham atividades tipicamente 

administrativas. Repise-se: 

 

The body of law which is thus created by the action of the authoritative 

organs of public international unions, and by cooperation among 

governments, is distinguished from general international law [i] We may 

tentatively apply to the designation of international law, defining it as that 

body of laws and regulations created by the action of international 

conferences or commissions which regulates the relations and activities 

                                            
220 BARNES, Javier. El derecho administrativo global y el derecho administrativo nacional, dos 

dimensiones científicas hoy inseparables. In Hacia el derecho administrativo global: 
fundamentos, princípios y ámbito de aplicación, Sevilla: Global Law Press Editorial. Editorial 
Derecho Global, 2016, p. 35. 

221 REINSCH, Paul S. Administrative law and national sovereignty. American Journal of 
International Law, 3(1), p. 5. 
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of national and international agencies which respect to those material and 

intellectual interests which have received an authoritative universal 

organization. The law thus created contain principles and rules that might 

be viewed as the beginning of a universal civil law. [i] but even these 

principles refer to administrative action, so that they may be embraced in 

the designation which we have used above. 

  

Impende destacar que, até mesmo a Escola Alemã de Heidelberg, que 

se contrapõe à teoria do Direito Administrativo Global enuncia como sua forma 

abordagem interna a perspectiva de Direito Administrativo222, consoante se 

testifica adiante: 

 

The proposed public law approach is bases on a combination of the three 

main existing internal approaches to global governance phenomena: 

constitutionalization, administrative law perspectives, and international 

institutional law. All of them formulate important insights for a public law 

approach: that constitutional sensibility as well as comparative openness 

to administrative law concepts should inform the analysis of the material 

at hand, and that international institutional law should be the disciplinary 

basis for further inquiries. 

 

Mais ainda, Maria de Jesus Heillmann223 enfatiza que as organizações 

internacionais de alcance mundial realizam atividades administrativas sui generis 

mediante a normatização, o direcionamento e a implementação de políticas em 

variadas áreas de interesse global, cada vez mais limitando a soberania dos 

Estados Nacionais. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto224, ao considerar inclusive que o 

Direito Administrativo passa por um momento de revisão epistemológica, 

semelhantemente aos autores retromencionados, testifica que a hodierna 

                                            
222 BOGDANDY, Armin von, DANN, Philipp, GOLDMANN, Matthias. Developing publicness of 

public international law: towards a legal framework for global governance activities. (November 
10, 2008). German Law Journal, Vol. 9, 2008, p. 1.390. 

223 HEILMANN, Maria de Jesus Rodrigues. Globalização e o novo direito administrativo. Curitiba: 
Juruá, 2010, p. 165. 

224 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018, p. 58. 
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administração de específicos interesses públicos, entendida como “qualquer sorte 

de administração pública”, é exercida por entidades estatais e não estatais: 

 

Com a consciência dessa nova conjuntura e da necessidade de imprimir 

uma revisão epistemológica e metodológica que alcance o próprio 

conceito de Direito Administrativo, enquanto Ciência, que se afaste das 

premissas clássicas dos tradicionais centros de gravidade estatal e do 

enfoque orgânico, para abranger quaisquer atividades que se voltem à 

administração de específicos interesses  público – ou, dito mais 

sucintamente, a qualquer sorte de administração pública , estatal ou não, 

desde que dotada de poder de decisão sobre qualquer atividade que 

apresente um específico interesse público, onde quer que o identifique e, 

particularmente, com ênfase no enfoque funcional, desde que esteja 

voltada e comprometida ao resultado da ação administrativa.  

 

Por fim, Javier Barnes225 é sobremaneira oportuno quando esclarece o 

sentido semântico do sintagma “Direito Administrativo Global”, que resume clara e 

sinteticamente a proposta e o objeto de estudo e perscrutação da teoria em 

comento e assim se apresenta: 

 

Los tres términos que componen el sintagma “Derecho Administrativo 

Global” pugnan por justificarse, tanto aisladamente, como en su 

conjunto. [...] La sucesión ordenada de capítulos aspira, a su término, a 

explicar, y justificar motivadamente, por qué es Derecho, y cuál su 

contenido y sus fontes; por qué es Derecho “Administrativo”, y no 

“Internacional” o “Privado”; y por qué y en qué sentido es “global”, y no 

meramente “internacional” en su sentido clássico. [...] lo certo es que hay 

mucha atividad administrativa más allá del Estado. [...] Este Derecho se 

describe como “global”, y no como “internacional”, para evitar la 

presunción de que el Derecho Administrativo Global forma parte del 

derecho reconocido como lex lata o lege ferenda, y para incluir una 

mayor diversidad de fuentes del derecho que las comúnmente 

comprendidas dentro del concepto tradicional de “Derecho Internacional”. 

                                            
225 BARNES, Javier. El derecho administrativo global y el derecho administrativo nacional, dos 

dimensiones científicas hoy inseparables. In Hacia el derecho administrativo global: 
fundamentos, princípios y ámbito de aplicación, Sevilla: Global Law Press Editorial. Editorial 
Derecho Global, 2016, p. 32-33. 
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Assim, é sobremodo razoável e verossímil sustentar que a miríade de 

atividades regulatórias realizadas na esfera global tem cunho administrativo, 

passível, pois, a uma aproximação do discurso, abordagem, regramento, 

perspectiva e principiologia preconizados pelo Direito Administrativo e pelo Direito 

Público. 

 

5.2.6.2 O espaço administrativo global 

 

O DAG afirma a existência de um espaço administrativo global, que 

pressupõe uma interconexão ou interdependência entre os níveis global e 

nacional, no qual ambos se constrangem reciprocamente e criam um espaço 

comum de gestação de normas regulatórias e administrativas, diverso e 

transcendente daqueles que regulamentam as relações domésticas regidas pelo 

Direito Administrativo Interno, como também das interações intergovernamentais 

governadas pelo Direito Internacional.  

Esse espaço administrativo global está estruturado com órgãos de 

variada natureza, a saber226: (i) organismos reguladores intergovernamentais 

globais, (ii) redes e arranjos de coordenação intergovernamentais informais, (iii) 

órgãos e entidades nacionais que colaboram na execução das decisões globais, 

(iv) organismos público-privados e (v) organismos reguladores privados que 

realizam funções regulatórias transnacionais, todos os quais desempenham uma 

espécie de atividade administrativa. 

O primeiro tipo de administração global corresponde à administração 

internacional, exercida por organismos intergovernamentais instituídos por 

tratados ou acordos executivos internacionais (atos formais), os quais realizam 

diversas atividades regulatórias e administrativas. São exemplos enunciados pelo 

DAG: o Conselho de Segurança da ONU, o Alto Comissariado da ONU para 

Refugiados – ACNUR, a Organização Mundial da Saúde – OMS, o Banco 

                                            
226 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 

Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 20.  
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Mundial, a Organização Mundial do Comércio – OMC, entre outras. Inobstante 

sejam criadas pelos próprios Estados Nacionais, haja vista a especialidade em 

que atuam e a autonomia que gozam, foram classificadas pelo DAG como uma 

forma de regulação administrativa globalizada.227 

O segundo diz respeito às redes transnacionais de reguladores e aos 

arranjos de coordenação entre autoridades reguladoras nacionais que, ao revés, 

não são constituídos por instrumentos formais, mas decorrem de interesses 

comuns lastreados na lógica da cooperação, a exemplo do que ocorre com 

Comitê de Basileia, constituído por representantes do Banco Central (ou 

equivalentes) desta rede de reguladores, bem assim com a cooperação 

internacional impulsionada pela Organização Mundial do Comércio, para  

reconhecimento mútuo de normas e padrões regulatórios entre Estados.228  

O terceiro refere-se à administração distribuída, indireta ou 

disseminada. Trata-se de uma estreita colaboração entre a regulação global e a 

administração doméstica, com vistas à implementação de medidas globais.229 A 

capilaridade é a principal característica desta espécie de administração. Benedict 

Kingsbury230 enuncia a existência de três modelos de administração disseminada, 

que pode se dar tanto territorial quanto funcionalmente. São eles: (i) o de 

complementaridade institucional, (ii) o de complementaridade institucional 

invertida e (iii) o de governança internacional separada. O primeiro retrata a 

colaboração entre uma instituição global e uma instituição doméstica existente, 

sendo esta responsável pela execução da política nacional estabelecida por 

aquela (a exemplo de órgãos reguladores domésticos que aplicam as regras 

globais sobre meio ambiente). O segundo, pressupõe a criação de novas 

entidades nacionais para a execução das decisões regulatórias globais (v.g. do 

                                            
227 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 

Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
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229 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 21-22. 

230 KINGSBURY, Benedict. Three models of ‘distributes administration’: canopy, baobab, and 
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Fundo Global de Combate ao HIV, Malária e Tuberculose, que demanda a criação 

de entidades locais para a utilização dos recursos que repassa aos Estados 

Nacionais). E o terceiro modelo, diz respeito à operacionalização de diretrizes e 

regulações globais por entidades domésticas que não são membros nem estão 

ligadas à instituição global (ex vi da terceirização de entidades certificadoras, pelo 

Forest Stewardship Council – FSC, destinadas a emitir a certificação de manejo 

florestal de acordo com a preservação da natureza e o benefício aos 

trabalhadores e às populações locais).  

O quarto tipo de administração global concerne acerca daquela 

executada por organismos híbridos público-privados, compostos por sujeitos 

governamentais e não governamentais, tais como: a Internet Corporation for 

Assigned Names and Number – ICANN (responsável pela coordenação global da 

distribuição de nomes de domínio e números na rede mundial de computadores), 

a qual será mais bem detalhada no item 6.2.2 deste trabalho acadêmico e a 

Comissão Codex Alimentarius, destinada à estabelecer padrões internacionais e 

orientações e outras recomendações relativas a alimentos, sua produção e 

segurança alimentar.231 

O quinto e último, atine aos órgãos privados que desempenham uma 

pletora de atividades de relevância e reconhecimento público, como a 

International Organization for Standardization – ISO (entidade não governamental 

que congrega organismos nacionais de normalização de cento e sessenta e dois 

países e que tem como missão estabelecer padrões e normas internacionais 

sobre processos industriais, de manufatura e  tecnologia), a Agência Mundial 

Antidoping (organização independente criada pelo Comitê Olímpico internacional 

e que tem por finalidade fixar políticas e regulamentações antidoping para 

entidades esportivas em todo o mundo) e as ONG’s que criam certificações, v.g. a 

que estabelece o selo fair-trade (comércio justo e solidário) e o selo de madeira 

sustentável.232 

                                            
231 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 

Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
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Como percebido, a enorme autonomia e a singularidade desse espaço, 

do qual participam diversos atores (Estados, organizações internacionais públicas 

e privadas, grupos e redes nacionais e globais, ONG’s, empresas e indivíduos), 

reclama uma teorização específica para sua gestão, que o Projeto DAG pretende 

oferecer, mediante a implementação de instrumentos que intentam conferir um 

mínimo de “publicness”, não no sentido de publicidade ligada à mera divulgação 

que o termo pode sugerir, mas de “caráter do ou de público”, a corresponder ao 

atendimento a requisitos amplamente difundidos de jaez público, ou mais 

especificamente de Direito Público, tais como, a influência e a participação na 

decisão prolatada, a transparência da atividade, bem como a motivação e o 

controle da atividade e da decisão regulatória globais.  

Embora neste espaço administrativo, as órbitas nacional e 

transnacional de certa forma se imbriquem, importante aclarar que o DAG sugere 

a devida cautela na transposição de normas e analogia entre os institutos 

emergidos no seio de ambas. Segundo os seus precursores, a adoção do mesmo 

caráter taxonômico que impera no direito administrativo, notadamente embasado 

no amadurecido sistema jurídico europeu, poderia ampliar sobremaneira o 

espectro do DAG, inviabilizando, ao menos inicialmente, o desenvolvimento do 

projeto e, principalmente, seus propósitos normativos.  

No mais, a opção pela focalização nos aspectos procedimentais e não 

no conteúdo específico das normas substantivas, pareceu-lhes a opção mais 

acertada233, visto que igualmente circunscreveria o objeto da pesquisa a análises 

gerenciáveis e que poderiam estar comprometidas com a sua amplificação para 

uma perspectiva substancial. 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

233 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 229. 
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5.2.6.3 Pluralismo regulatório setorial  

 

Considerando que existe uma infinidade de problemas e assuntos que 

não podem ser resolvidos isoladamente por um Estado, exigindo uma atuação 

coordenada e cooperativa que envolve diversificados sujeitos institucionalizados e 

não institucionalizados, bem de ver que o policentrismo é uma característica 

marcante do direito de cariz global.  

Conforme pontua Cassese234, a regulação global atua em uma miríade 

de segmentos que “[...] it can now be said that almost every human activity is 

subject to some form of global regulation.” Outrossim, segundo ele, as áreas ou 

setores que sofrem o influxo regulatório de espectro global são  

 

[...] forest preservation, the control of fishing, water regulation 

environmental protection, standardization and food safety, financial and 

accounting standards, internet governance, pharmaceuticals regulation, 

intellectual property protection, refugee protection, coffee and cocoa 

standards, labour standards, antitrust regulation, regulation and finance 

of public works, trade standards, regulation of finance, insurance, foreign 

investiments, international terrorism, war and arms control, air and 

maritime navigation, postal services, telecommunications, nuclear energy 

and nuclear waste, money laundering, education, migration, law 

enforcement, sport, and health. 

 

É dizer que, em praticamente em todas as áreas em que o inter-

relacionamento humano é economicamente apreciável ou socialmente relevante, 

vislumbra-se a existência de um plexo normativo compartilhado por uma 

correspondente multiplicidade de organizações e entidades. E mais, em virtude da 

amplitude e diversidade de objetivos almejados pelos regimes de regulação 

global, por óbvio, de notar que a maneira de atuação deles difere 

significativamente, sobretudo no que atine aos mecanismos de implementação de 

suas decisões (enforcement). 

                                            
234 CASSESE, Sabino. Global Polity. Global dimensions of democracy and the rule of law. Sevilla: 

Global Law Press Editorial Derecho Global, 2012, p .20. 
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Vários são os sistemas inaugurados na esfera global, os quais, em não 

raras oportunidades, tanto podem ter pontos de contato quanto de conflitos. As 

controvérsias normativas entre regimes globais serão apreciadas no item 6.3 

deste estudo. 

Também são perceptíveis sobreposições e complementações de 

regulações, de sorte que nenhuma argumentação que preconize o isolamento dos 

regimes globais tem o condão de se alicerçar com a devida firmeza. 

Ademais, não se pode perder vista que o funcionalismo dessas 

múltiplas estruturas de poder está fulcrado na administração eficiente dos 

interesses públicos que elegem.235  

 

5.2.6.4 Enfoque na governança global 

 

Como sobredito, a regulação em nível global é mais recentemente 

compreendida como governança.  

Ab initio, convém assentar que o termo governança é polissêmico e 

pode encerrar uma ambiguidade.  

Em linhas gerais, a governança pode ser compreendida como uma 

forma de gestão compartilhada de problemas ou questões comuns. A terminologia 

passou a ser difundida a partir de um relatório sobre a África Subsaariana, 

divulgado em 1989, pelo Banco Mundial, no qual foi definido que a “boa 

governança” significava a capacidade dos Estados de “formular e implementar 

políticas econômicas nas quais se garantisse um ambiente em que o investimento 

privado fosse assegurado e promovido”236.  

Para Alcindo Gonçalves237, o conceito prefacial de governança, 

difundido logo após a Segunda Guerra Mundial, estava centralizado num Estado 

                                            
235 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 42. 
236 GONÇALVES, Alcindo, COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes 

internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 21. 
237 GONÇALVES, Alcindo, COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes 

internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 23. 
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forte, o qual, amparado pela industrialização e auxiliado pelas agências 

internacionais de assistência técnica e apoio financeiro (Banco Mundial e FMI), 

tinha o propósito de viabilizar e fomentar o desenvolvimento econômico, 

sobretudo dos países do hemisfério sul. Seu enfoque inicial, como se testifica, 

tinha um viés capitalista amparado na ideologia neoliberal, máxime na 

racionalidade econômica.  

Segundo o autor, tal concepção, todavia, sofreu significativa 

transformação com a fragilização da economia planificada, posteriormente à 

Guerra Fria, donde restou assentada a necessidade da implementação de uma 

economia de mercado, como meio de alcançar um novo patamar de crescimento 

para os países menos favorecidos, incluindo a América Latina. Esse movimento 

foi auspiciado pelas instituições norte-americanas sediadas em Washington (FMI, 

Banco Mundial e Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos), as quais 

apresentaram, em 1989, na conferência promovida pelo Institute for International 

Economics, denominada Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, 

os pilares do “Consenso de Washington”, de sorte que neste momento, a boa 

governança, estava condicionada à adesão aos dez pontos238.  

Entretanto, no final da década de 1990, a reivindicação de diversos 

movimentos sociais marca uma nova era sobre a governança, onde a 

preocupação com o desenvolvimento sustentável passa a ser a tônica. Esse 

período coincide também com a criação, pela ONU, em 1991, da Comissão sobre 

Governança Global, cujos relatórios por ela emitidos doravante ampliaram o 

conceito de governança, de modo a abranger não só a atividade governamental, 

como também a atuação de entidades públicas e privadas, os indivíduos, dos 

mercados, das empresas transnacionais, enfim, de todos aqueles que 

administravam problemas comuns.  

É notar a instrumentalidade239 do conceito de governança, ou seja, sua 

capacidade de alcançar resultados eficazes, cujo sentido foi grandemente 

alargado pela globalização, dando azo ao surgimento de uma governança global.  

                                            
238 Os dez pontos do Consenso de Washington foram descritos no item 3.6 da dissertação.  
239 GONÇALVES, Alcindo, COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes 

internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 31. 
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Consoante sobejamente anotado nos capítulos antecedentes, o 

fenômeno globalizante desencadeou profundas transformações para a vida social, 

para a instituição estatal e para o Direito, tornando-se despiciendo, neste 

momento, replicar tudo o que foi consignado anteriormente.  

Impende destacar a ambiguidade quanto à origem da governança 

global. A esse respeito Alcindo Gonçalves240 pondera que  

 

Uma delas liga o surgimento da governança global ao fim da Guerra Fria 

e à maior disposição dos governos nacionais em colaborar no plano 

internacional. Outra aponta que, embora o crescimento quantitativo e 

qualitativo de instituições, regras e regulamentações internacionais tenha 

sido um longo processo que começou no início do século XX, tal 

processo acelerou-se de forma significativa a partir dos anos 1990. Além 

disso, podem ser mencionados: a crescente pressão e consciência sobre 

os problemas globais, como poluição ambiental, crime transnacional, 

terrorismo, doenças infecciosas e migração, cuja solução só pode ser 

alcançada pela cooperação internacional; o fenômeno da globalização 

que representa a expansão dos contatos transnacionais e 

interdependência no comércio, finanças, tecnologia e segurança. A 

globalização contribuiu ainda para a formação de redes entre governos, 

organizações internacionais e organizações não governamentais, todos 

convergindo para o estabelecimento da chamada governança global.  

 

O contraponto do surgimento da governança global é a diminuição da 

soberania e a fragmentação da autoridade política dos Estados241, isto é, a sua 

amplitude é inversamente proporcional à esfera de governo das Nações, as quais, 

neste contexto, estão mais direcionadas a preservarem os seus limites territoriais 

e mais infensas a representarem efetivamente seus cidadãos.242 

                                            
240 GONÇALVES, Alcindo, COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes 

internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 36-37. 
241 GONÇALVES, Alcindo, COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes 

internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 38. 
242 GONÇALVES, Alcindo, COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes 

internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 36. 
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Analisando a transmutação da governabilidade estatal para o sentido 

de governança, Jacques Chevallier243 consigna que 

 

A governança apresenta-se como ‘um método ou um mecanismo de 

regulação de uma vasta série de problemas ou conflitos, pelo qual os 

atores alcançam com regularidade decisões mutuamente satisfatórias ou 

vinculantes, através da negociação e da cooperação’ ela se caracteriza 

por ‘formas horizontais de interação entre atores que têm interesses 

contraditórios, mas que são suficientemente independentes uns dos 

outros, para que nenhum deles por si só possa impor uma solução, 

embora sendo suficientemente interdependentes para que sejam todos 

eles perdedores se nenhuma solução for encontrada’. 

 

Demais disso, é possível erigir algumas características da governança 

global. São elas: (i) a natureza de atividade; (ii) o pragmatismo; (iii) a fluidez; e (iv) 

a consensualidade. A sua identificação como uma atividade permite a sua 

percepção no mundo fático, mesmo ante a inexistência de um Estado e de um 

Governo Global. Seu pragmatismo é projetado na medida em que ela se 

preocupa com suas decisões e consequências. Sua fluidez é representada pelo 

debate que propicia entre os seus diferentes atores. E a ênfase no consenso, 

decorre da necessidade da acomodação dos diferentes interesses que dela 

dimanam244. 

Como percebido, a essência da governança global está na articulação 

de todos os envolvidos na gestão de uma questão ou problema de estirpe global, 

diferindo, destarte, da terminologia governabilidade, a qual está mais atrelada à 

ideia de poder estatal. 

Assim sendo, a sua conceituação pela Comissão sobre Governança 

Global da Organização das Nações Unidas, contida no relatório intitulado Our 

                                            
243 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Tradução Marçal Justen Filho. Belo 

Horizonte: Fórum, 2009, p. 275. 
244 GONÇALVES, Alcindo, COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes 

internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 38-39. 
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Global Neighborhood245, divulgado em 1995, bem retrata a sua amplitude, senão 

veja-se: 

 

Governance is the sum of the many ways individuals and institutions, 

public and private, manage their common affairs. It is a continuing 

process through which conflicting or diverse interests may be 

accommodated and co- operative action may be taken. It includes formal 

institutions and regimes empowered to enforce compliance, as well as 

informal arrangements that people and institutions either have agreed to 

or perceive to be in their interest. 

 

Nico Krisch e Benedict Kingsbury246 apontaram que muito da 

governança global pode ser compreendida como regulação e administração, que 

faz emergir um espaço administrativo global  

 

[...] in which the strict dichotomy between domestic and international has 

largely broken down, in which administrative functions are performed in 

often complex interplays between officials and institutions on different 

levels, in which regulation may be highly efetive despite its predominantly 

non-binding forms. 

 

De fato, a preocupação com a legitimidade tanto do espaço quanto da 

governança global, despertou o interesse e a iniciativa da teoria do Direito 

Administrativo Global, de encontrar mecanismos que pudessem a eles conferir 

accountability. 

 

 

 

                                            
245 Our Global Neighborhood. Report of the Commission on Global Governance. Disponível em 

https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm. 
246 KRISCH, Nico, KINGSBURY, Benedict. Introduction: global governance and global 

administrative law in the international legal order. The European Journal of International Law 
(2006), vol. 17, n. 1, Oxford University Press, p. 1.  
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5.2.6.5 Presença de uma política global 

 

Sabino Cassese247 identifica a conformação de uma política global no 

âmbito do DAG, que apresenta as seguintes características: (i) inexistência de 

uma ordem legal global e de um governo global, onde impera a “ad-hoc-cracy”, ou 

seja, o não seguimento de nenhum padrão tampouco de uniformidade, onde 

prevalece uma governança sem governo que não se encaixa no modelo estatal; 

(ii) falta de clareza na linha divisória entre os níveis global e nacional, cujo espaço 

jurídico global não é hierárquico nem em camadas, mas ao invés, uma 

miscelânea entre as esferas global, transacional, supranacional e nacional; (iii) 

existência de regimes regulatórios globais autônomos e interdependentes; (iv) 

opacidade entre as searas público-privadas; (v) conformidade induzida, por meio 

da imposição de penalidades consignadas em outros regimes, das retaliações e 

incentivos; (vi) desenvolvimento de princípios próprios e; (vii) participação 

democrática nos processos decisórios desencadeados na órbita global. 

Outrosssim, Cassese248 pondera que, conquanto penetrante, a Política 

Global não é universal, de sorte que os Estados subsistem e desempenham dois 

papeis diversos neste contexto: um sob o paradigma da unidade (State-as-unit) e 

outro mediante suas agências individuais, sob o paradigma da fragmentação 

(fragmented-State). 

 

5.2.6.6 Ausência de centro de referência e base constitucional 

 

O desejo de impor uma base constitucional, de fato, passa ao largo dos 

desideratos do DAG. Suas finalidades, pelo menos na fase prefacial do projeto, 

eram bem mais modestas, conforme se infere do posicionamento exarado por 

Nico Krisch, anteriormente debatido no item 4.3.5.3.2 desta dissertação. 

                                            
247 CASSESE, Sabino. Global polity. Global dimensions of democracy and the rule of law. Sevilla: 

Global Law Press Editorial Derecho Global, 2012, p. 22-27.  
248 CASSESE, Sabino. Global polity. Global dimensions of democracy and the rule of law. Sevilla: 

Global Law Press Editorial Derecho Global, 2012, p. 30.  
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Talvez esse seja o seu ponto nevrálgico, e mais contestado pelos seus 

opositores que, ao ressentirem quanto à inexistência de um eixo constitucional 

que a legitime e igualmente no que tange à ausência de uma autoridade que a 

salvaguarde, deixam de considerar o quão importante foram os diagnósticos da 

atividade regulatória, feitos pelo DAG. 

Não obstante, alguns defensores do DAG249 têm reconhecido que se 

trata de uma deficiência na teoria, que merece ser reparada.  

Neste compasso, Mario Savino250 propõe que para a superação da 

fragilidade atinente à ausência do suporte constitucional (normativo) seja 

suplantada com a aproximação do discurso do DAG com o da teoria do 

constitucionalismo na sua vertente cosmopolita ou pluralista, que difere da ideia 

propagada pelo constitucionalismo global. 

 

5.2.6.7 Aproximação entre o público e o privado  

 

A diferenciação entre as esferas pública e privada é obscurecida na 

cena global.  A bem da verdade esta sequer é objetivada na teoria do DAG, que 

suscita a conformação de um espaço administrativo (cuja delineamento foi 

abordado no item 5.2.6.2), o qual contempla os níveis doméstico, internacional e 

transnacional de regulação, como meio de enfrentamento da multiforme realidade 

social hodierna. 

Como sobejou à saciedade consignado no presente trabalho, a 

complexidade das questões exsurgidas e das inter-relações conformadas na 

órbita transnacional, demonstra a impossibilidade de os Estados Nacionais 

enfrentá-las sem a concorrência de todos os atores envolvidos, sejam eles 

públicos, privados ou híbridos.  

Decerto, tratar de temáticas fluídas e impactantes quanto o comércio 

mundial, a situação de refugiados, o terrorismo internacional, as práticas 

                                            
249 CASINI, Lorenzo. Beyond drip-paiting? Ten years of GAL and the emergence of a global 

administration. International Journal of Constitutional Law, 13(2), 2015, p. 477. 
250 SAVINO, Mario. What if global administrative law is a normative project? International Journal of 

Constitutional Law, 13(2), 2015, p. 497-498. 
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bancárias, entre outras de natureza global e, principalmente, tentar discipliná-las, 

demanda uma atuação coordenada de todos aqueles que de alguma forma se 

imiscuem em determinada questão ou problema comum, ou seja, uma atuação 

fulcrada muito mais pela governança do que pela tradicional modelagem 

fundamentada pela hierarquia, profundamente conhecida no âmbito doméstico e 

cuja fonte de emanação de normas sempre foi exclusivamente pública. 

 

5.2.6.8 Pluralidade de preceitos indicativos e não imperativos (soft law) 

 

A normatização no cenário global é tão multifacetada quanto os 

assuntos que ela intenta regular, cabendo aos seus atores, a escolha do modelo 

regulatório mais adequado à questão envolvida, o qual poderá se revestir de 

formas mais rígidas (hard law) ou mais brandas (soft law). 

Conceituar hard e soft law não se revela uma tarefa das mais fáceis. A 

classificação da “dureza” ou “suavidade” das regras de direito, sob pena de 

redundar numa mensuração arbitrária e não confiável, pressupõe uma métrica 

objetiva. Neste mister, Abott e Snidal251, identificaram as dimensões da obrigação, 

precisão e delegação, as quais, de quaisquer modos enfraquecidas, 

caracterizarão o domínio da soft legalization. 

Longe de ser uma definição binária, a opção pela hard ou pela soft law 

demandará, dos sujeitos globais, uma análise de custo-benefício em se adotar um 

ou outro paradigma normativo. Como bem observou os aludidos autores, nada 

obstante a hard legalization configure um dos principais métodos pelos quais os 

Estados podem elevar a credibilidade dos seus compromissos252, haja vista que 

as obrigações legais são profusamente percebidas como dotadas de uma 

particular legitimidade, os custos de sua violação, inclusive os reputacionais, 

serão igualmente ampliados quando elegida essa espécie regulatória.  

                                            
251 ABOTT, Kenneth W., SNIDAL, Duncan. Hard and Soft Law in International Governance. 

International Organization, vol. 54, n. 3, Legalization and World Politics (Summer,2000), p.422. 
252 ABOTT, Kenneth W., SNIDAL, Duncan. Hard and Soft Law in International Governance. 

International Organization, vol. 54, n. 3, Legalization and World Politics (Summer,2000), p. 422. 
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Abott e Snidall recomendam que os Estados se valham da hard law 

quando253: (i) os benefícios da cooperação internacional são ótimos, porém o risco 

do oportunismo dos demais atores seja alto; (ii) há necessidade de aumentar a 

credibilidade do acordo; (iii) o sincero compromisso de seus membros seja 

primordial; (iv) seus representantes são aptos a firmarem acordos internacionais 

com pouco controle e a preferência deles difere significativamente dos demais 

centros de poder e; (v) os Estados são dotados de características peculiares, não 

se olvidando que ela igualmente reduz o custo de transação das interações 

subsequentes. Também os sujeitos não-estatais buscam-na para refletir seus 

interesses e valores particulares.   

Porém, concluem que o emprego da soft law representa uma maneira 

sobremodo profícua de reduzir ou mitigar os custos de transação encetados na 

esfera global, tanto para os Estados quanto para os demais atores privados. A 

utilização de instrumentos não juridicamente vinculativos, tais como as 

recomendações e códigos de conduta, proferidas por organismos internacionais e 

demais reguladores privados e híbridos (público-privados), minimizam os custos 

de soberania dos Estados, fornecem alternativas racionais para incertezas, além 

de permitirem a flexibilidade de implementação das regras globais no âmbito 

doméstico.  

No mesmo sentido, Jean Bernard Auby254 complementa que 

 

Rules are more and more of a soft law type, or in the standard manner. 

At a certain level, it is impossible to make a complex system hold 

together without having recourse to that kind of law: but, to its flexibility is 

naturally correlated a significant amount of uncertainty. 

 

De tal sorte, em razão da maior flexibilidade que propiciam, da 

mitigação de custos que encerram e mesmo da efetividade que ensejam, têm-se 

                                            
253 ABOTT, Kenneth W., SNIDAL, Duncan. Hard and Soft Law in International Governance. 

International Organization, vol. 54, n. 3, Legalization and World Politics (Summer,2000), p. 428-
429. 
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verificado que a utilização de preceitos de soft law, na esfera global, mostra-se 

preferível à de hard law. 

 

5.2.6.9 Padrão diferenciado de vinculação de suas normas 

 

De tudo o que foi precedentemente dito é possível inferir que a 

obrigatoriedade ou vinculação não configura uma das características do DAG. 

Obviamente, sem um demos, uma organização política e um texto constitucional, 

o seu enforcement não poderia advir dos conhecidos mecanismos de Direito. 

Com efeito, o DAG retira sua “força vinculante” de outras fontes. De um 

lado, sustem-se do reconhecimento de que a utilização de seus instrumentos de 

accountability pode ser benéfica para os regimes regulatórios globais, na medida 

em que se ampara em disseminados requisitos de Direito Administrativo e de 

Direito Público, sobremaneira valorizados pelos destinatários das decisões 

globais. De outro, nutre-se do fato de que o rechaço às suas prescrições pode 

redundar, exceto para países poderosos e de grande influência no plano global, 

em grandes perdas e prejuízos para a maioria das Nações. 

Tampouco a rota constitucional doméstica255, ou seja, as barreiras 

constitucionais dos Estados Nacionais veiculadas por meio de instrumentos de 

incorporação das normas internacionais para o direito interno, são suficientes 

para obstaculizar a pujança das normas e decisões regulatórias globais, visto que 

estas estão moduladas por uma potência de viés muito mais político-econômica 

do que jurídica, que acaba por se sobrepor de uma forma muito mais sutil, porém 

não menos eficaz que a autêntica vinculação normativa. 

 

 

 

 

                                            
255 KRISCH, Nico. Global administrative law and the constitutional ambition. LSE Legal Studies 

Working Paper N. 10, 2009, p. 5. 
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5.2.6.10 Mecanismos alternativos de accountability 

 

De acordo com o previamente explanado, o DAG defende a 

subsistência de um espaço administrativo global que congrega regramentos de 

nível nacional e global.  

Convém registrar, contudo, que essa interconexão de esferas jurídicas 

não significa em absoluto que regras e instrumentos de Direito Administrativo 

Doméstico sejam objeto de mera transposição para a governança global, nem 

tampouco que as globais sejam impostas para a órbita nacional. Isto quer dizer 

que as abordagens bottom-up (de baixo para cima, ou seja, nacional-global) e as 

abordagens top-down (de cima para baixo, global-nacional) são insuficientes no 

campo transnacional.256 

A inconveniência da primeira (bottom-up) é notada em razão: (i) da 

informalidade da administração global; (ii) do sistema decisório regulatório 

multinível e; (iii) da presença de atores privados na regulação global. De outro 

lado, a impropriedade da segunda, que se assemelharia ao que ocorre 

atualmente na implementação do Direito Internacional Público repousa no fato de 

não abranger os regimes administrativos informais.257 

Nestes termos, visto que ambos discursos são incapazes de por si só 

introduzirem a responsabilização na seara transnacional, o DAG sugere a 

mecanismos alternativos de prestações de contas (accountability), mais 

consentâneos com a hodierna governança global, a saber: pressões de mercado, 

pressão dos pares, controles financeiros, avaliações reputacionais, 

monitoramento, aprendizado mútuo, definição de padrões, entre outros.258  

 
                                            

256 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
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Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
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5.2.6.11 Análise de custo-benefício da sua implementação 

 

A despeito da robustez que dispõem as regras provindas da regulação 

transnacional, não se pode olvidar da presença de um ambiente para apreciação 

do custo-benefício no tocante à utilização das ferramentas do Direito 

Administrativo Global.  

Não se trata, como pode transparecer, de uma fraqueza do DAG, 

porquanto sua incolumidade está garantizada pelo instrumental que oferece ao 

espaço global, cada vez mais aceito pelos seus participantes. 

Referida análise é perfeitamente compreensível e aceitável, dado que 

há situações em que instrumentos prelecionados pelo DAG são inconvenientes ou 

prejudiciais à regulação global, como por exemplo, a adoção de mecanismos de 

transparência em atividades ligadas à prevenção do terrorismo e de crimes 

ambientais. Da mesma maneira, quando os custos incorridos pelo seu 

acatamento superpuserem os proveitos resultantes da sua observância, a 

dispensabilidade dos recursos do DAG é consequência praticamente inevitável.259  

Vale ressaltar que as lógicas dos jogos de coordenação e de 

cooperação também podem influenciar a utilização ou não do DAG.  Nos jogos de 

coordenação, a aceitação de regras comuns é conveniente para todos os 

participantes e são de pouca relevância os conflitos redistributivos, uma vez que 

todos colaboram nas negociações prévias das normas, havendo pouco espaço 

para discordâncias. Por outro lado, nos jogos de cooperação, os participantes 

tendem a desviar do sistema e os conflitos redistributivos são significativos260. 

Como se apercebe, é no âmbito destes últimos (jogos de cooperação) que o DAG 

pode exercer ingerência positiva, notadamente por meio do fornecimento 

ferramentas para garantia da confiança, proteção de direitos e adaptação das 

regras cambiantes.  

                                            
259 STEWART, Richard B. The normative dimensions and performance of global administrative law. 

International Journal of Constitutional Law, 13(2), 2015, p. 501. 
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Javier Barnes destaca que as instituições com políticas de 

pertencimento limitado são sobremaneira suscetíveis ao DAG, ressaltando que 

 

La relación entre las opciones de diseño institucional y la naturaleza de 

la atividade regulatoria constituye un factor relevante tanto para 

determinar las exigencias derivables del Derecho Administrativo Global, 

como sus funciones, como acontece, por ejemplo, entre las instituciones 

que funcionan a modo de club, y aquellas otras que persiguen fines de 

interés general y pretenden ofrecer bienes de naturaleza pública. 

 

Por certo, a conveniência de se adotar os procedimentos do DAG 

perpassa pela apreciação de custo-benefício, variáveis e cenários, o que 

demonstra a singularidade desse plexo normativo. Nessa senda, os regimes 

regulatórios tão-somente valer-se-ão do DAG quando não restar comprometida ou 

inviabilizada a normatização global a partir da aplicação de seus instrumentos, 

bem como quando for reclamado seu emprego, seja pelas situações ou pelos 

sujeitos envolvidos. 

  

5.2.6.12 Mecanismos privados de solução de disputas 

  

Na órbita global a predileção por mecanismos privados de resolução de 

conflitos é a tônica e está em consonância com a ideias de “supraestatalidade da 

justiça” e de “vias alternativas negociadas” para a composição de controvérsias261 

que o modelo de regulação reclama. 

Resta sobranceiro que a peculiaridade dos regimes de governança 

global, em termos de dinâmica, procedimento e, nomeadamente, dos assuntos 

específicos que regulamentam (a exemplo do comércio internacional e da 

regulação de nomes de domínio da internet), exigem que os litígios inaugurados 

nos seus bojos sejam apreciados e julgados, por especialistas nos respectivos 

assuntos, mediante a utilização de mecanismos apropriados e ágeis e, ainda, que 

                                            
261 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 69. 
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contemplem um grau de sofisticação adequado e suficiente para a resolução da 

controvérsia. 

Como consabido, essas características nem sempre são identificáveis 

nas jurisdições ordinárias nacionais e internacionais, de sorte que os instrumentos 

privados de dirimição de disputas, mais maleáveis e consoantes com o escopo 

retromencionado, são os geralmente elegidos para tais misteres, conforme se 

aprofundará no item 6.2 desta pesquisa. 

 

5.2.7 Atores do DAG 

 

Conforme já ressaltado no item 4.3.3.3, a preferência ao uso termo 

atores a sujeitos deve-se ao fato de que estes dispõem de personalidade jurídica, 

as quais os primeiros nem sempre possuem. 

No âmbito das relações internacionais, a coexistência de diversos 

atores políticos, econômicos e sociais com o Estado é inegável, “gerando 

fenômenos como a regionalização, a interdependência e a transnacionalização”262. 

Com espeque na tipologia de administração global retroesposada, bem 

de ver que os atores do DAG não são exclusivamente os Estados, o que reforça a 

ideia de insuficiência do Direito Internacional Público como disciplina jurídica 

capaz de abranger todos os protagonistas do cenário global, uma vez que 

sabidamente nesse ramo da Ciência Jurídica admite-se a atuação da entidade 

política estatal soberana, em condições de igualdade com os demais membros, 

bem assim dos organismos por elas criados. 

Sobranceiramente, os atores globais são, além do Estado, as 

organizações internacionais, os organismos privados (empresas, associações, 

demais entidades), em todos os seus arranjos possíveis.  

As organizações internacionais governamentais proliferaram-se após a 

2ª Guerra Mundial, favorecendo o surgimento de diversos fóruns de negociação 

diplomática para a discussão de temáticas variadas políticas, sociais e 

                                            
262 PECEQUILO, Cristina Soreanu. Teoria das relações internacionais: o mapa do caminho – 

estudo e prática. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016, s/n Introdução. 



148 

 

econômicas, de interesses comuns entre as Nações. Nelas se denota uma 

cessão parcial da soberania estatal263. Referidos organismos desenvolvem uma 

significativa parcela da regulação global.  

A regulação também está destinada a organizações privadas 

(empresas e organizações não governamentais) e aos próprios indivíduos, não 

sendo raras as vezes que o objetivo precípuo da regulação global está dirigido 

diretamente a estes últimos, como nos casos das decisões emitidas pelo Alto 

Comissariado da ONU para os Refugiados. 

Denota-se, pois, que os atores do DAG são, em verdade, os 

destinatários ou beneficiários dos regimes regulatórios globais.  A identificação de 

tais atores pressupõe a análise de cada sistema de regulação, podendo, destarte, 

incluir agentes públicos, privados e também os indivíduos, os quais de alguma 

maneira nele estão envolvidos. 

 

5.2.8 Principiologia do DAG 

 

A teoria norteamericana do DAG identificou tanto princípios originários 

do direito doméstico quanto princípios próprios imanentes dos sistemas 

regulatórios globais.  

Considerando-se a caraterização da governança global como atividade 

de cunho essencialmente administrativo, o empréstimo dos princípios nacionais, 

pelo DAG, foi uma consequência natural desse processo. 

Os princípios mais caros ao DAG correspondem ao quarteto 

transparência, participação, motivação e controle. Aludidos vetores sobrelevam o 

seu caráter procedimental, fortemente influenciado pela Lei de Procedimento 

Administrativo Norteamericano (e motivo das críticas sobre a americanização 

pretendida pela teoria do Direito Administrativo Global), em detrimento das regras 

substanciais.  

                                            
263 PECEQUILO, Cristina Soreanu. Teoria das relações internacionais: o mapa do caminho – 

estudo e prática. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016, p. 101. 
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Pelos princípios da transparência e da participação procedimental, 

todos os afetados pela regulação global gozam do direito de participar do 

processo decisório (seja por meio do direito a uma audiência, do direito a ser 

ouvido ou do direito de formular alegações que serão tomadas em conta por 

ocasião da prolação do decisum), bem assim de ter acesso a toda informação a 

ele relacionada. 

A despeito das críticas que representantes dos países em 

desenvolvimento fazem a este vetor, qual seja, a de que ele efetivamente não se 

verifica, frise-se que esta deficiência não pode ser endereçada ao princípio em si, 

mas em seus aplicadores e pretensos garantidores que não o salvaguardam 

eficazmente. 

Pelo princípio da motivação exige-se que os organismos que atuam na 

órbita global fundamentem suas resoluções e decisões, principalmente tendo em 

vista os argumentos e provas apresentados pelas partes e eventuais terceiros 

interessados e envoltos na controvérsia.   

Pelo princípio da revisão ou controle, pressupõe-se que toda decisão 

regulatória viabilize o exame e o controle por um órgão jurisdicional (juiz ou 

tribunal) ou quase-jurisdicional, tanto como forma de resguardar direitos, quanto 

como meio de garantir a lisura, a adequação, a proporcionalidade, a 

imparcialidade e a correção do procedimento e da própria resolução global.  

Consoante se comprova, cuidam-se de vetores amplamente difundidos 

no Direito Administrativo Doméstico, amplamente reconhecidos pela relevância na 

atividade administrativa, porém não completamente difundidos ou mesmo, ainda 

desprezados, por muitas organizações, entidades e arranjos globais, 

especialmente os privados. 
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5.2.9 Fontes do DAG  

 

O conceito de fontes do DAG perpassa pela análise do policentrismo 

de fontes surgido a partir dos novos centros de poder, que deixam de ser 

exclusivamente decorrentes de um monopólio estatal264. 

Levando em consideração que um dos atores proeminentes do Direito 

Administrativo Global é o Estado, obviamente no plano global, assim como no 

internacional, são considerados fontes, os tratados, os costumes e os princípios 

gerais do Direito Internacional Público.  

Há que se ressaltar, contudo, que os tratados como os costumes 

internacionais não contemplam a prática normativa dos atores globais não 

estatais, de sorte que a nascente do Direito Administrativo Global não pode a eles 

se restringir. 

Uma outra discussão levantada versa sobre a vasta ordenação privada 

que pulula na órbita global, que Benedict Kingsbury265 conceituou como 

 

The proliferation of non-state norms (including inter-firm norms, 

standardization processes, internal norms of MNEs and IOs, inter-

organization arrangements) and non-state dispute settlement structures 

(such as arbitration, ethics committees, state-industry-NGO bodies like 

the Montreal Protocol compliance committee, etc), the increasingly 

variegated and dense structures of communication between entities, and 

the complex management of information flows, are part of the purported 

domain of global administrative law, 

 

Também uma versão renovada ou revitalizada do jus gentium (a 

exemplo da lex mercatoria) tem sido erigida como uma das possíveis nascentes 

do DAG, conquanto ainda dependa do devido enfrentamento no que tange à sua 

convergência e consenso. 

                                            
264 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 238. 
265 KINGSBURY, Benedict. The concept of “law” in global administrative law. The European 

Journal of International Law (2009), vol. 20, n. 1, Oxford University Press, p. 52. 
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Em suma, em consonância com a ideia da existência de um espaço 

administrativo global, consideram-se fontes do DAG, aquelas derivadas do Direito 

Internacional Público (tratados, costumes e princípios gerais de direito), o Direito 

Nacional, o Direito Público e os sistemas regulatórios autônomos que se 

proliferam na esfera global, nestes últimos inserindo-se todas as práticas, regras e 

princípios das organizações globais. 

Quanto ao possível déficit de legitimidade das fontes diversificadas de 

normas emanadas no seio do direito administrativo global, oportunas são as 

conclusões de Diogo de Figueiredo Moreira Neto266, para quem 

 

O direito, pluralizado para atender os conflitos que se diversificam e se 

intensificam, acompanhando o ritmo frenético da própria convivência 

civilizada, passa, assim, a se socorrer de várias fontes e de vários 

processos para atender eficientemente ao imperativo da ordem que, 

afinal, é sua razão de ser. [...] Por outro lado, o déficit de legitimidade, 

que por acaso possa teoricamente sobrevir em razão de uma 

determinada norma não ter sido produto parlamentar, se compensa 

fartamente pelo acréscimo de legitimidade obtido pela diversificada 

introdução que traz a consensualidade em seu processo: tanto na sua 

elaboração (existência), como na sua aplicação (eficácia) e, afinal, o 

alcance dos resultados pretendidos (efetividade).  

 

Essa aparente lacuna quanto às fontes do DAG está intimamente 

ligada ao conceito de direito, que será adiante abordado. 

 

5.2.10 O conceito de direito no DAG 

 

Como já aventado no item 4.3.2 deste trabalho acadêmico, na seara 

global a concepção de Direito ganha contornos peculiares, haja vista a pluralidade 

de fontes normativas (tratados, costumes, contratos, regulamentos de organismos 

                                            
266 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito administrativo no século XXI. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 230-231. 
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internacionais, normas emitidas por entes privados ou híbridos, etc.), que se 

espalha neste espaço. 

Neste sentido, Benedict Kingsbury267 assinala a necessidade da 

superação do clássico sistema de fontes jurídicas e da sua tradicional abordagem, 

que começa e se encerra no Estado, porquanto o exercício da autoridade para 

além do Estado difere daquele que repousa no ordenamento jurídico nacional. 

Demais disso, propõe a utilização de um conceito que amplie a 

perspectiva positivista de Herbert Hart, por entendê-lo insuficiente para a 

explicação da definição de Direito na órbita global. Da concepção hartiana 

aproveita o seu fundamento no fato social e, especialmente, a regra de 

reconhecimento e aceitação das fontes. Porém rechaça a exigência de um critério 

único e uniforme para a justificação – uma regra comum de reconhecimento para 

a governança global. 

Ao conceito modificado de Direito de Hart, Kingsbury268 insere o 

componente da aderência às normas de Direito Público (por ele cunhada de 

“publicness”), mais especificamente no sentido de atingimento de interesse geral 

ou de bem comum, aduzindo que 

  

The idea of law being wrought by, and form the whole society overlaps 

with an approach to administrative law in many national systems that 

emphasizes public service and an objective of public good, an approach 

projected also into administration extending beyond the state.  

 

Para Kingsbury, os princípios gerais de direito público que concretizam 

o público são: (i) a legalidade, que significa operar na conformidade das regras de 

um determinado sistema; (ii) a racionalidade ou motivação; (iii) a 

proporcionalidade, (iv) a publicidade e a transparência (Estado de Direito) e a (v) 

a proteção dos direitos humanos.  

                                            
267 KINGSBURY, Benedict. The concept of “law” in global administrative law. The European 

Journal of International Law (2009), vol. 20, n. 1, Oxford University Press, p. 25. 
268 KINGSBURY, Benedict. The concept of “law” in global administrative law. The European 

Journal of International Law (2009), vol. 20, n. 1, Oxford University Press, p. 32. 
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Ademais, Kingsbury aduz que os oito requisitos de moralidade interna 

de um sistema jurídico, enunciados por Lon Fuller (generalidade, publicidade, 

irretroatividade, claridade, não contradição, estabilidade, poder de execuçãoe 

congruência), nem sempre estão presentes em um ordenamento, inclusive no 

nacional. Contesta, ainda, que a generalidade seja um requisito obrigatório, 

mormente para o sistema global, no qual prolifera uma multiplicidade de regimes 

setoriais, onde em grande parte deles as funções de legislar, julgar e administrar 

não são claramente definidas.  

Notadamente no que pertine à ordenação privada, não acata a proposta 

formulada por Gunther Teubner269, cuja concepção de Direito é desvinculada do 

Estado e decorre de um self-validating contract, isto é, de uma autovalidação 

promovida pelos próprios integrantes do sistema, assim como não acolhe o 

dualismo jurídico entre a racionalidade organizada (instituição) e a 

espontaneidade informal por ele apregoado, alegando que essa dinâmica 

funciona somente na economia e na política, haja vista a sua fragilidade 

normativa, posto que restrita a uma minoria especializada.  

Por derradeiro, conclui que (i) é possível reconhecer razoavelmente a 

existência de Direito no DAG; (ii) que orientar para o público é uma exigência do 

Direito;(iii) que o conceito de entidade pública não inclui somente os Estados, 

abrangendo outros grupos políticos organizados, grupos profissionais, 

associações de governança, entre outros; (iv) que os princípios do DAG 

impulsionam o caráter normativo das entidades públicas de governança global; (v) 

que inexiste somente uma regra de reconhecimento que abranja o DAG; (vi) que 

existem regras setoriais em diversos sistema jurídicos de governança; e (vii) que 

a ordenação privada insere-se no conceito de Direito quando se conecta com as 

atividades regulatórias das entidades públicas. 

                                            
269 TEUBNER, Gunther. Global private regimes: neo-spontaneous law and dual constitutional of 

autonomous sectors in word society. Public Governance in the age of globalization, Karl-Heinz 
Lauder, ed. Ashgate, Aldershot, 2004, p. 1-17. 
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Dessarte, de notar que a concepção de Direito no DAG é mais 

alargada e consoante com o entendimento exarado por Philip Jessup270, para 

quem  

  

À medida que o homem foi desenvolvendo suas necessidades e suas 

facilidades para satisfazê-las, as normas tornaram-se mais numerosas e 

complicadas. [...] Hoje em dia não é original nem herético dar o nome de 

lei a todas essas normas. 

 

5.2.11 Desafios para o DAG 

 

5.2.11.1 Superação do déficit democrático 

 

Cuida-se de obstáculo até o momento intransponível pelo DAG. O 

déficit democrático revela-se da mais variada forma e intensidade na 

administração global.  

Por certo a não participação dos sujeitos impactados nas decisões 

regulatórias configura uma hipótese incontestável de desconsideração dos ideais 

democráticos. Porém, não menos antidemocrática se ostenta a participação 

deficitária, como ocorre com a não apreciação dos argumentos apresentados pelo 

participante ou com a obstaculização da efetiva atuação ou mesmo influência no 

decisum regulatório global.  

Ademais, de acordo com o anteriormente registrado no item 5.2.2.4, 

não se pode perder de vista que o fomento à democracia propugnado como uma 

das concepções normativas do DAG dever ser inferido de uma maneira mais 

simplista e alicerçada em premissas diversas das operacionalizadas no âmbito do 

direito nacional (logicamente não ideal), face à dificuldade, repise-se, de se 

conceituar, estabelecer o alcance, criar e, especialmente, implementar 

mecanismos democráticos próprios.  

                                            
270 JESSUP, Philip C. Direito transnacional. Traduzida de Transnational Law. New Haven: Yale 

University Press, 1956, p. 116-117.  
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5.2.11.2 Desenvolvimento da função executiva  

 

Consoante assinala Cassese271, o sistema regulatório global apresenta 

quatro características, a saber: (i) é constituído por uma infinidade de preceitos 

indicativos, não imperativos; (ii) produz uma grande variedade de efeitos 

colaterais; (iii) há a ausência de uma divisão rígida de tarefas; e (iv) é composto 

por normas de procedência nacional e supranacional.  

A função executiva não foi uma das prioridades do DAG. E não o foi 

por dois motivos peculiares. Um deles é a falta de uma autoridade supraestatal 

com poder para exigir o cumprimento das normas regulatórias exaradas no nível 

global. Outro repousa no fato de os Estados assumirem esta responsabilidade, 

mediante a atuação indireta das decisões globais. 

Relativamente à ausência de enforcement, no entanto, não significa 

que a regulação global seja desprezada ou não seja eficaz. Isto porque as normas 

conformadas no âmbito global possuem uma vinculação ou “força normativa” 

própria. A indisponibilidade do poder de coerção global pode ser suprida, por 

exemplo, por meio da indução de comportamentos. 

Nesse compasso, em que pese seja erigido como um desafio para o 

DAG, o aprimoramento da sua função executiva nem sempre se torna premente, 

sobretudo quando, por meio da adoção de outros instrumentos, ela logra êxito em 

alcançar seus objetivos. 

 

5.2.11.3 Aprimoramento metodológico  

 

Conquanto a metodologia de estudo de casos utilizada no Projeto DAG 

tenha sido exitosa quanto ao propósito de mapear a estrutura da regulação global, 

o seu aprimoramento tem sido erigido como um potencial para o progresso da 

teoria do Direito Administrativo Global. 

                                            
271 CASSESE, Sabino. Lo spazio giuridico globale. Rivista trimestrale di diritto pubblco, n. 2, 2002, 

p. 335-336. 
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Chirstoph Mollers272 destaca que seria um grande ganho para o DAG 

evolucionar para as práticas comparativas com o escopo de encontrar eventuais 

padrões estruturais entre as diversas configurações regulatórias globais. 

Já J.H.H. Weiler273, o editor-chefe do The European Journal of 

International Law (EJIL), que há mais de uma década publica ensaios que 

envolvem a temática do Direito Administrativo Global, consigna que a disciplina 

está sendo enfraquecida pela pulverização de artigos sob a insígnia DAG, que se 

tornou um tema ou marca da moda. Neste sentido, sugere que a nova geração 

que o conduz se preocupe com esse problema, no afã de que o projeto não perca 

o seu rigor metodológico.  

 

5.2.11.4 Desenvolvimento de regras substantivas  

 

Em que pese tenha sido claramente consignado pelos defensores do 

DAG que a abordagem procedimental seria a mais adequada e factível para a 

condução do Projeto, decerto a implementação de padrões substantivos no 

espaço administrativo global contribuiria para o aperfeiçoamento do controle 

atividade regulatória global.  

B. S. Chmini274 assevera que esta preocupação se torna sobremaneira 

relevante para os países do Terceiro Mundo, haja vista que o DAG pode, ao 

mesmo tempo, influenciar regras de cunho substantivo e subvertê-las ou cooptá-

las.  

De outra sorte, Hidemberg Alves da Frota275, aprofundando o 

pensamento de Kingsbury, Krisch e Stewart276, consigna que a sujeição do DAG a 

                                            
272 MOLLERS, Christoph. Ten years of global administrative law. International Journal of 

Constitutional Law, 13(2), 2015, p. 472 
273 WEILER, J.H.H. GAL at a crossroads: preface to the symposium. International Journal of 

Constitutional Law, 13(2), 2015, p. 464. 
274  CHIMNI, B.S. Co-option and resistance: two faces of global administrative law. International 

Law and Politics (2005), vol. 37, p. 799. 
275 FROTA, Hidemberg Alves da. Direito administrativo global: padrões substantivos. Revista 

Digital de Direito Administrativo da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, v. 2, n. 1, 2015, p. 24-28. 
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padrões substantivos relaciona-se com os princípios da proporcionalidade e da 

expectativa legítima, os quais servem para o aperfeiçoamento da atividade 

regulatória global e se conjugam com outros princípios procedimentais 

consectários (participação processual, transparência e acesso à informação). 

Assim, segundo Frota, pelo princípio da proporcionalidade, verifica-se se a 

atividade ou decisão regulatória é adequada, necessária e proporcional stricto 

sensu (formulação tripartite alemã). Pelo princípio da expectativa legítima – 

corolário dos princípios da segurança jurídica e da confiança, suscita-se no 

destinatário a perspectiva de que sua conduta estará adequada caso esteja 

compatível com as atividades ou as decisões pretéritas tomadas pela regulação 

global. Ademais, não obstante Kingsbury, Krisch e Stewart não abordem os 

princípios da racionalidade e da motivação, Hidemberg Alves da Frota colaciona-

os como integrantes do devido processo substantivo. 

Por outro bordo, Richard Stewart277 arremata que, a despeito de o DAG 

não garantir a substância das regras e decisões regulatórias, sua presença é 

muito mais oportuna do que uma regra específica, conforme se testifica adiante: 

 

GAL mechanisms can generate benefits beyond increasing aggregate 

welfare. By promoting transparency and regularity in the exercise of 

power. GAL can help secure rule of law in the global administrative space 

promoting governance on the basis of general norms that are clear, 

public, prospective, reasonably stable, and consistently and impartially 

applied in the determination of particular matters. Such a formal or 

proceduralist conception does not by itself ensure that the substance of 

the rules and decisions produces will be just or public-regarding, but 

governance in accordance with this conception is far preferable to ad hoc 

rule. 

 

 

 
                                                                                                                                    

276 KINGSBURY, Benedict, KRISCH, Nico, STEWART, Richard. The Emergence of Global 
Administrative Law. Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 3/4 (Summer – Autumn, 
2005), p. 40-41. 

277 STEWART. Richard B. The normative dimensions and performance of global administrative law. 
International Journal of Constitutional Law, 13(2), 2015, p. 501-502. 
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5.2.11.5 Suplantação do déficit normativo 

 

A deficiência normativa foi apontada como um dos grandes desafios a 

serem superados pelo DAG. 

Michelle Ratton Sanchez278 reputa-o como o mais vulnerável eixo do 

projeto DAG, ressaltando que “normative inquiries will also enrich operational 

understandings of the place of diversity, equality, and equity in global 

administrative law”. 

Consoante ressaltado anteriormente no item 5.2.2.4 desta dissertação, 

a garantia da efetividade da regulação global, o assecuramento direitos e a 

promoção da democracia sempre foram as dimensões normativas do DAG. A 

posteriori, Richard Stewart a eles agregou uma quarta contribuição normativa, 

relativa à promoção de decisões regulatórias globais que considerem todos os 

interesses afetados, a que Benedict Kingsbury denominou de “publicness”. 

Nada obstante, Stewart279 compartilha do pensamento de Sanchez, ao 

prelecionar que: 

 

The four normative dimensions of GAL constitute a family whose 

members are conceptually and often operationally interrelated. 

Collectively, they represent a highly ambitious normative agenda. At 

present, GAL is making important but still relatively limited contributions 

to its realization in global regulatory administration. The still dominant 

positions of powerful states, many of them authoritarian, and of well-

organized economic actors; the fragmented structure of global regulation 

and governance; the demands for effective and efficient mission 

execution and the availability of governance mechanisms other than GAL 

that can secure it; the pervasive need for delegation and distributed 

administration and for expertise; the relative paucity of global courts and 

tribunals; and the parochialism of many national courts, and 

administrations – all pose significant obstacles. 

                                            
278 SANCHEZ, Michelle Ratton. The global administrative law project: a review from Brazil. Hauser 

Globalization Colloquium Fall 2008: Global Governance and Legal Theory. December 3. NYU 
Law School, p. 4 

279 STEWART. Richard B. The normative dimensions and performance of global administrative law. 
International Journal of Constitutional Law, 13(2), 2015, p. 505.  
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Para a superação desses desafios (que ele também considerada como 

oportunidades), Richard B. Stewart, após dez anos do DAG, aponta a 

necessidade: (i) do aprofundamento da análise das dimensões normativas 

retromencionadas; (ii) da realização de estudos e avaliações empíricas dessas 

dimensões em contextos regulatórios diferenciados e; (iii) da utilização desse 

material, que não poderá prescindir de perspectivas econômicas, políticas e 

construtivistas, com vistas à eventual propositura de reforma das suas bases. 

 

5.2.12 Avanços do Projeto DAG 

 

Passados mais de uma década da publicação do paper inaugural do 

Projeto Direito Administrativo Global, verificou-se o amadurecimento de seu 

propósito, o assentamento de suas premissas e o refinamento de suas 

abordagens, fruto de um método de trabalho que concedeu ampla abertura ao 

debate, tanto a acadêmicos que compartilhavam seus argumentos quanto a 

opositores da teoria propugnada. 

Os idealistas do Projeto DAG aproveitaram o decênio de evolução do 

DAG para fazer uma autocrítica sobre os seus avanços, retrocesso e perspectiva 

futura. Benedict Kingsbury e Richard Stewart, após o balanço de dez anos de 

desenvolvimento dessa exitosa e não pouco contestada investigação acadêmica, 

nele vislumbraram um espaço para aprimoramento calcado, principalmente, na 

análise: (i) das relações entre os reguladores, (ii) da operação dos sistemas de 

administração disseminada, indireta ou descentralizada, (iii) da dinâmica e 

evolução das organizações globais, (iv) dos interesses marginalizados ou 

ignorados pela regulação global, (v) das assimetrias de regulação e (vi) da tutela 

dos direitos humanos, aos quais acrescentamos os desafios apontados no item 

5.2.11 deste trabalho, que nos revela um factível “estado da arte” desse ainda 

neófito campo denominado Direito Administrativo Global.   

Do mesmo modo, explicando acerca do atual estágio do DAG, Sabino 

Cassese280 assinalou que o projeto se assentou em demasia para o surgimento do 

                                            
280 CASSESE, Sabino. Global administrative law: the state of the art. International Journal of 

Constitutional Law, 13(2), 2015, p. 2015, p. 466. 
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Direito Administrativo Global e suas características. Porém, sob sua ótica, há 

outras questões/deficiências do DAG que merecem cuidadosa apreciação, tais 

como: (i) o seu constante desenvolvimento, que se trata de um processo não 

linear; (ii) a subestimação do papel dos Estados no espaço global; (iii) a 

insistência na demonstração de paradigmas estatais para sua legitimação; e (iv) a 

emergência de novas formas de cooperação, ainda não mapeadas pelo DAG. 

Outrossim, uma novel geração de estudiosos que encabeçam o Projeto 

DAG, dentre os quais se destacam Edoardo Chiti, Christoph Mollers, Giulio 

Napolitano e Mario Savino281, têm procurado reavivá-lo, por meio do 

esclarecimento e saneamento de ideias obscurecidas por alguns dos seus 

críticos. 

  

                                            
281 WEILER, J.H.H. GAL at a crossroads: preface to the symposium. International Journal of 

Constitutional Law, 13(2), 2015, p. 464. 
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6 O MODELO GLOBAL PARA A SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

 

É cediço que a humanidade sempre buscou maneiras eficazes para 

solucionar conflitos emergidos no seio social, as quais, nos períodos mais 

remotos da sua História, tiveram como baliza, o uso da força física, da violência e 

da subjugação do ser humano. 

As revoluções liberais do século XVIII lançaram as sementes dos ideais 

de igualdade, liberdade e fraternidade humanas, que germinaram após o término 

da Segunda Grande Guerra, culminando com a promulgação da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem em 1948, trazendo a lume um verdadeiro 

“sistema de proteção internacional dos direitos humanos”.282 O texto da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem trouxe em seu bojo, a consagração 

dos direitos civis e políticos, dentre os quais se inseriram, o reconhecimento da 

dignidade da pessoa, o espírito de fraternidade humana, o direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal, a abolição da escravização e dos tratamentos 

desumanos e degradantes, a igualdade perante a lei e o direito, bem como a 

garantia de um julgamento justo, público e com respeito de amplitude de defesa, 

além outros inerentes à espécie humana. O atual estágio da evolução da 

civilização faz-nos crer que aludidos direitos vêm sendo reconhecidos e têm se 

mostrado prioritários pela grande maioria das Nações, ainda que, em certos 

casos, infelizmente não tão raros, este reconhecimento seja revelado apenas do 

ponto de vista formal, conquanto tenham sido transpostos ao direito interno dos 

países (Constituições), no mundo fenomênico não são efetivamente 

concretizados. 

Como visto, os mecanismos de justiça que a priori lastreavam-se na 

força física e na violência, foram cedendo espaço para acomodação dos conflitos 

mediante a utilização de procedimentos legitimados pelo direito e pela 

encampação dos direitos humanos, conduzidos, por muito tempo e quase que 

exclusivamente, por uma jurisdição formal e institucionalizada (geralmente 

                                            
282 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 10 ed., rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p.119. 
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constituída sob a forma de Tribunais Judiciários), nos limites territoriais de um 

Estado-Nação. 

Ocorre que, a multiplicação das relações humanas, sobretudo as 

econômicas, favorecidas pela globalização, deu azo ao surgimento de problemas 

de diversas estirpes. Não mais restritos à negociação bilateral submetida à 

normatização interna e supostamente conhecida dos contraentes, os conflitos 

ultrapassaram as fronteiras das Nações, tomando dimensão global proporcional à 

complexidade da matéria, ao vulto da contratação, à rede de sujeitos envolvida 

(cada vez mais integrada por corporações e conglomerados empresariais 

transnacionais) e à especialização da questão de fundo, demandando, por óbvio, 

novas formas de tratamento e solução para a conflituosidade emergida neste 

novo cenário. 

Ao se lançarem para um mercado globalizado, no qual os limites 

espaciais e comunicativos inexistem, as controvérsias e disputas a que se 

envolvem os próprios Estados-Nação e também seus nacionais (verdadeiros 

atores do espaço jurídico global) são amplificados e adaptados, requerendo, 

derradeiramente, a aplicação de técnicas e mecanismos ágeis destinados a 

resolvê-los, eficaz e tempestivamente, dentre os quais se destacam os arbitrais e 

os que se relacionam com a consensualidade. 

De notar que, para além dos propósitos atinentes à garantia dos 

direitos civis, políticos e sociais da espécie humana, a ordem jurídica atual 

globalizada agregou, como objeto de sua proteção (não menos importante que a 

pacificação social, sob a ótica dos seus apologistas), a manutenção de um 

ambiente favorável, estável e, na medida do possível, pacífico, capaz de viabilizar 

e, principalmente, não interromper, o fluxo de transações econômicas no mercado 

global.  

A propósito, sobreleva destacar que, nas contratações nacionais e 

globais, quer envolvam ou não o Poder Público, a morosidade na prestação 

jurisdicional é comumente contabilizada como custo de transação pelos 

prestadores de serviços e contratados em geral, ocasionando uma superinflação 

dos preços praticados no ambiente contratual quando a via judicial deva 

necessariamente ser percorrida para a solução de controvérsias.  
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Destarte, vislumbrou-se, nos cenários mundial e local, que outros 

métodos ou técnicas, adversariais e não adversariais poderiam ser utilizados 

como alternativa à reconhecida morosa justiça formal, tanto para a pacificação 

social quanto para a satisfação dos interesses de uma economia globalizada.  

Os métodos adjudicados ou adversariais de solução de controvérsias 

são aqueles que envolvem a atuação e o julgamento do conflito por um terceiro 

neutro e imparcial, podendo ser efetivados na esfera judicial (decisão por um juiz 

ou tribunal) ou na extrajudicial (decisão por um árbitro de confiança das partes ou 

câmara de arbitragem). Consideram-se desta espécie, os processos judiciais e as 

arbitragens. De outra parte, os métodos autocompositivos ou não adversariais, 

não adjudicados ou consensuais concernem aqueles cujas partes envolvidas 

resolvem por si o conflito instaurado, mediante a promoção da facilitação do 

diálogo por um terceiro ou equipe. Consideram-se desta espécie, as transações, 

acordos, negociações, conciliações, mediações e demais práticas colaborativas.  

Ressalve-se, contudo que, na esfera da economia global, as soluções 

adjudicadas e ditadas por painéis e colégios arbitrais ganham especial destaque, 

a exemplo do Órgão de Solução de Controvérsias – OSC da Organização Mundial 

do Comércio – OMC e do Centro Internacional para Solução de Controvérsias em 

Investimentos do Banco Mundial – (International Centre for Seetlement of 

Investment Disputes – ICSID). 

Na mesma toada, o direito pátrio vem adotando essa predileção pela 

solução de disputas mediante mecanismos privados, extensível aos conflitos 

administrativos, mediante a positivação de normas que os recepcionam no 

ordenamento, tais como, o Código de Processo Civil, a Lei de Arbitragem e a Lei 

de Mediação, a despeito dos rechaços proferidos pela doutrina clássica do Direito 

Administrativo, que nelas visualizam uma violação ao regime jurídico-

administrativo a que se sujeita o Estado-Administração.  

Não se pode olvidar, atualmente, de certa prevalência (ou modismo) 

para o exercício do consenso. Argumenta-se que a opção pela consensualidade 

repousa no fato de que se trataria de uma ferramenta sobremaneira eficaz para 

solução de conflitos instalados entre pessoas, grupos e/ou instituições, na medida 

em que busca suplantar a combatividade e a litigiosidade que impregnam 

negativamente as inter-relações humanas e institucionais, assim como procura 
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criar espaços para composições e acomodações de interesses em contraposição. 

Essa tendência também é constatável no plano global, como será detalhado mais 

adiante. 

 

6.1 MÉTODOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS INTERNACIONAIS 

 

As Conferências de Haia de 1899 e 1907 impulsionaram a solução 

pacífica de conflitos, elegendo a arbitragem como meio pacífico para dirimir 

controvérsias na esfera internacional, no afã de promover serenidade e segurança 

na interação entre Estados Nacionais.  

A opção pela via pacífica de dirimição de litígios foi, inclusive, erigida 

como uma norma de jus cogens internacional.283 

Face a inexistência de uma autoridade supranacional que imponha 

regras e comportamentos às Nações, a busca por formas brandas de 

acomodação de divergências interestatais configura-se o mote no cenário 

mundial. Para tanto, os membros da sociedade internacional (Estados) valem-se 

tanto de meios diplomáticos (negociações, mediações e conciliações) quanto de 

meios políticos para a composição de conflitos de interesses. 

A arbitragem internacional, conforme sobredito, foi encampada pelo 

Direito Internacional Público como um método eficaz de solução de controvérsias. 

Por meio dela, um especialista ou um painel de deles (câmara ou tribunal arbitral), 

aprecia a matéria envolvida, proferindo a decisão do caso concreto, após o devido 

processo arbitral, com amparo no livre consentimento das partes, que se lastreia 

num ato unilateral estatal ou num tratado internacional, decorrente de um 

compromisso ou de uma cláusula arbitral. Ademais, a sentença ou laudo arbitral 

depende da colaboração dos próprios Estados para sua execução, dada a 

inexistência de um órgão supraestatal. 

No plano internacional também se constatam instâncias judiciais. Pode-

se afirmar que os tribunais ou jurisdições internacionais surgiram pari passu com 

                                            
283 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10 ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.147. 
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os organismos internacionais. Aliás, grande parte deles foram instituídos com a 

finalidade precípua de garantir a efetiva adesão aos seus regimes pelos próprios 

Estados Soberanos que os criaram. Embora as jurisdições estejam vinculadas às 

organizações mundiais que as conceberam, nota-se atualmente que elas estão 

adquirindo uma certa autonomia no tocante aos seus entes criadores. 

Ricardo Steinfus284 enuncia a existência hodierna de sete jurisdições. 

São elas: (i) a Corte Internacional de Justiça – CIJ, que é a sucessora da Corte 

Permanente de Justiça Internacional – CPJI e tem por escopo julgar “os litígios 

entre Estados que aceitaram sua competência”; (ii) a Corte de Justiça das 

Comunidades Europeias – CJCE, que tem afinalidade de julgar “a conformidade 

dos atos adotados pelas instituições europeias de Bruxelas, com base nos 

Tratados de Roma, Maastrich e Amsterdã, e no direito comunitário derivado”; (iii) 

a Corte Europeia dos Direitos do Homem – CEDH, que se destina a velar “pelo 

respeito da Convenção europeia dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais”; (iv) a Corte Interamericana dos Direitos do Homem – CIDH, que 

objetiva julgar “os Estados que aceitaram sua competência” e que é “encarregada 

de interpretar e fazer respeitar a aplicação da Convenção americana dos direitos 

humanos”; (v) o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia – TPII, que tem 

por desiderato julgar “as pessoas presumidas responsáveis pelas violações 

graves do direito humanitário cometidos no território da ex-Iugoslávia a partir de 

1991”; (vi) o Tribunal Penal Internacional para Ruanda – TPIR, que é responsável 

por identificar e julgar “pretensos responsáveis pelo genocídio cometido em 

Ruanda (1994)” ; e (vii) a Corte Penal Internacional – CPI, que em competência 

para “julgar os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os genocídios, 

não importando onde e quando foram cometidos”, com jurisdição somente 

“quando reconhecida pelo Estado detentor da nacionalidade do réu”.285 

Nada obstante o panorama de solução de conflitos internacionais 

anteriormente apresentado, mister se faz registrar que a composição de litígios na 

órbita global (que nos termos do preconizado neste trabalho acadêmico extrapola 

                                            
284 STEINFUS, Ricardo. Manual das organizações internacionais. 6 ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2016, p. 102-103. 
285 Nos termos do § 4º, do artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988, “O Brasil se submete à 

jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.”         
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o campo internacional) assume facetas diferenciadas, as quais serão doravante 

delineadas. 

 

6.2 SISTEMAS DE SOLUÇÃO GLOBAL DE CONTROVÉRSIAS  

 

A resolução de controvérsias no âmbito global, a depender do sistema 

regulatório que cuide, assume um procedimento específico. Neste sentido, ante a 

peculiaridade de cada regime de regulação e da infinidade de organismos 

internacionais, entidades híbridas, instituições privadas, redes e arranjos globais 

existentes, seria praticamente impossível enunciar todos os sistemas ou métodos 

hodiernamente disponíveis para a solução de conflitos globais. 

Considerando as espécies de administrações globais enunciadas pela 

teoria do Direito Administrativo Global – DAG e com vistas a propiciar a 

constatação do tipo de metodologia de solução de conflitos que se pode encontrar 

em escala transnacional, elegeu-se dois modelos para perscrutação, quais sejam, 

um oriundo de um tratado internacional e que tem como partícipes os Estados 

Nacionais (o Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do 

Comércio – OMC) e outro originário de uma entidade global público-privada (o 

sistema da  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN).  

Reforça-se que a diversidade da atuação global demanda ferramentas 

de solução de controvérsias mais ágeis, flexíveis e compatíveis com o tipo de 

questão envolvida e de conflito inaugurado. Isto quer dizer, por exemplo, que face 

a controvérsias que envolvam a internet, inconcebível que o modelo se 

distanciasse de um procedimento eletrônico e mais expedito, como o propugnado 

pela ICANN. Em contrapartida, ante a contendas comerciais de alta complexidade 

revelar-se-ia descabido um procedimento que não viabilizasse a produção 

probatória adequada e o exercício do devido processo legal mais dinâmico. 
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6.2.1 Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) 

 

Desde a Conferência de Bretton Woods, em 1944, o propósito de 

inaugurar uma Nova Ordem Econômica Mundial constava da agenda das Nações 

que posteriormente se sagraram vencedoras na Segunda Guerra Mundial, com 

exceção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS. A criação de 

entes internacionais para dar cabo a esta pretensão fez surgir, àquela época, o 

Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD e o Fundo 

Monetário Internacional – FMI.  

A instituição de um organismo multilateral destinado a regular o 

comércio internacional, que se pretendia denominar de Organização Internacional 

do Comércio – OIC, não foi exitosa, apesar de reuniões que se sucederam nos 

anos subsequentes, em Londres, Nova Iorque, Genebra e Havana. 

Insta pontuar que o propósito para a constituição de uma organização 

mundial destinada a regular o regime especial de comércio internacional era o de 

evitar “conflitos comerciais e crises econômicas que ameaçassem a estabilidade 

da ordem internacional”.286 Ricardo Steinfus287 compartilha do mesmo 

entendimento ao preconizar que  

 

Ao preparar o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, os Aliados estavam 

convencidos de que uma das principais razões que provocaram o conflito 

teve origem na batalha comercial travada pelos principais países durante 

a década de 1930. À filosofia intervencionista e protetora dos países-

membros do Eixo, opunha-se a visão liberal dos anglo-saxões. 

 

A lacuna citada, todavia, foi colmatada, a partir de 1947, na reunião de 

Genebra quando, concomitantemente às tratativas destinadas à criação da 

pretendida OIC, iniciaram-se as negociações mútuas de tarifas e regras de 

                                            
286

 CAVALCANTI JÚNIOR, Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 
comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 67. 

287 STEINFUS, Ricardo. Manual das organizações internacionais. 6 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2016, p. 226. 
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comércio internacional, entre os participantes da conferência, dando azo ao 

surgimento dos General Agreements on Tariffs and Trade – GATT, que teriam 

caráter provisório até o efetivo estabelecimento da OIC.288  

Porém, em razão de a Carta de Havana, que instituía a OIC, nunca ter 

sido assinada, por quase cinco décadas, a regulamentação multilateral do 

comércio internacional ficou a cargo das rodadas de negociações do GATT. 

Cumpre registrar que, neste interstício, os temas regulados ultrapassaram as 

questões exclusivamente tarifárias, alcançando outras matérias sensíveis para a 

mercancia mundial, máxime relativas às barreiras não tarifárias e a criação de 

códigos temáticos (v.g., sobre medidas antidumping, barreiras técnicas, 

importações, entre outros)289. 

 Haja vista que o GATT não constituía uma organização internacional, 

diversos obstáculos ameaçaram sua subsistência, tais como, (i) o baixo (e não 

raro) comprometimento dos países em cumprir todas as negociações e 

obrigações dele resultantes, (ii) a adoção de medidas protecionistas pelos seus 

participantes; (iii) a recessão econômica que perdurou entre as décadas de 1970 

e 1980, (iv) a não contemplação da regulamentação do comércio de serviços; e 

(v) a globalização, todos os quais impulsionaram a retomada do desiderato da 

instituição de uma entidade que congregasse os países que participavam do 

comércio mundial, concretizado em 1994, na rodada do Uruguai, com a criação 

da Organização Mundial do Comércio – OMC, pela Ata de Marraqueche. 

Sobre as diferenças entre o GATT e a OMC, Fernando Cavalcanti 

Júnior290, enuncia: 

 

[...] (i) a configuração da Organização como um pessoa jurídica de direito 

internacional propriamente dita, com personalidade distinta da dos seus 

Membros; (ii) a existência de uma estrutura institucional complexa, 

                                            
288 CAVALCANTI JÚNIOR, Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 68. 
289 CAVALCANTI JÚNIOR, Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 69. 
290 CAVALCANTI JÚNIOR. Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 75-76. 
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hierarquizada e permanente, cujo objetivo primordial é permitir a 

implementação de acordos abrangidos e sua administração pelos 

Membros; (iii) a existência de alto grau de compulsoriedade em sua 

disciplina jurídica, com a adoção obrigação dos Acordos Comerciais 

Multilaterais por todos os seus Membros; e (iv) a ampliação do escopo 

temático da regulamentação multilateral. Talvez a mais notável diferença 

em termos qualitativos, no entanto, diga respeito à forma de solução de 

controvérsias na Organização [...]. 

 

A estrutura organizacional da OMC é formada: (i) pela Conferência 

Ministerial, integrada por representantes de todos os seus membros e que se 

reúne a cada dois anos; (ii) pelo Conselho Geral, também composto por 

representantes de todos os seus membros, mas que se reunirá quando cabível 

para de desempenhar as funções do Órgão de Solução de Controvérsias e do 

Órgão de Exame das Política Comerciais estabelecidas pelo Mecanismo de 

Revisão de Políticas Comerciais (Trade Policy Review Mechanism – TPRM); (iii) 

pelos Conselhos temáticos para o Comércio de Bens, para o Comércio de 

Serviços e para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionadas 

com o Comércio (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS), 

os quais estão ligados diretamente ao Conselho Geral e poderão ser integrados 

por representantes de todos os membros; (iv) pelos Comitês subordinados aos 

Conselhos temáticos; (v) pelos Comitês de Comércio e Desenvolvimento, de 

Restrições por Motivo de Balanços de Pagamentos e de Assuntos Orçamentários, 

Financeiros e Administrativos, todos subordinados ao Conselho Geral; (v)  pela 

Secretaria, chefiada por um Diretor-Geral, na conformidade do previsto no artigo 

IV do Acordo Constitutivo da OMC.291 

A finalidade precípua da OMC consta do seu artigo III. 1 e 2, que prevê: 

 

Artigo III 

Funções da OMC 

1. A OMC facilitará a aplicação administração e funcionamento do 

presente Acordo e dos Acordos Comerciais Multilaterais e promoverá a 

                                            
291 CAVALCANTI JÚNIOR, Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 75. 
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consecução de seus objetivos e constituirá também o quadro jurídico 

para a aplicação, administração e funcionamento dos Acordos 

Comerciais Plurilaterais. 

2. A OMC será o foro para as negociações entre seus Membros acerca 

de suas relações comerciais multilaterais em assuntos tratados no 

quadro dos acordos incluídos nos Anexos ao presente Acordo. A OMC 

poderá também servir de foro para ulteriores negociações entre seus 

Membros acerca de suas relações comercias multilaterais e de quadro 

jurídico para a aplicação dos resultados dessas negociações segundo 

decida a Conferência Ministerial. 

 

Conforme retromencionado, um dos grandes méritos da OMC foi a 

instituição de um sistema destinado à resolução de conflitos entre os membros da 

organização nominado de Entendimento sobre Solução de Controvérsias – ESC, 

tal como previsto no seu artigo III. 3: 

 

Artigo III [...] 3. A OMC administrará o entendimento relativo às normas e 

procedimentos que regem a solução de controvérsias (denominado a 

seguir ‘Entendimento sobre Solução de controvérsias’ ou ‘ESC’) que 

figura no Anexo 2 do presente Acordo. 

 

Vale notar que o ESC deita suas raízes no mecanismo de solução de 

conflitos do próprio GATT, o qual evoluiu paulatinamente até alcançar o nível de 

regramento ora vigente na OMC. Na fase inicial, os artigos XXII e XXIII do 

GATT/1947292 previam, respectivamente, a possibilidade de as partes formularem 

                                            
292 Article XXII – Consultation. 1. Each contracting party shall accord sympathetic consideration to, 

and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as may 
be made by another contracting party with respect to any matter affecting the operation of this 
Agreement. 2. The CONTRACTING PARTIES may, at the request of a contracting party, 
consult with any contracting party or parties in respect of any matter for which it has not been 
possible to find a satisfactory solution through consultation under paragraph 1. Article XXIII – 
Nullification or Impairment. 1. If any contracting party should consider that any benefit accruing 
to it directly or indirectly under this Agreement is being nullified or impaired or that the 
attainment of any objective of the Agreement is being impeded as the result of (a) the failure of 
another contracting party to carry out its obligations under this Agreement, or  (b) the 
application by another contracting party of any measure, whether or not it conflicts with the 
provisions of this Agreement, or  (c) the existence of any other situation,  the contracting party 
may, with a view to the satisfactory adjustment of the matter, make written representations or 
proposals to the other contracting party or parties which it considers to be concerned.  Any 
contracting party thus approached shall give sympathetic consideration to the representations 
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consultas para a composição de litígios e de apresentarem representações 

escritas a essa parte, bem como de suspenderem as concessões tarifárias e 

demais obrigações, caso as medidas praticadas pela parte adversa fossem 

consideradas incompatíveis com o GATT. Nesse período prefacial, a 

informalidade e a ausência de uma base jurídica e procedimental sólidas 

configuravam grandes obstáculos para as partes contratantes. Uma segunda fase 

foi inaugurada com Rodada de Tóquio (1973), notadamente com a aprovação do 

Entendimento sobre Notificação, Consultas, Solução de Controvérsias e 

Supervisão, que introduziu um procedimento formal para o processamento da 

solução de litígios, que se confiava a um painel de expertos. Em que pese tenha 

sido dado um passo adiante em relação à metodologia empregada para a 

acomodação de conflitos, a exigência de consenso entre as partes contratantes 

para a instauração dos painéis ou cumprimento dos seus relatórios fragilizava 

sobremaneira o procedimento, porquanto não raramente as partes que 

vislumbravam um remoto prejuízo ou inconveniente adotavam a técnica bloqueio, 

impedindo a solução da controvérsia. Foi tão-somente numa terceira e última 

fase, antes da criação da OMC, notadamente na Conferência Ministerial de 

Genebra (1989), com as Regras de Montreal para solução de controvérsias 

(concebidas na Conferência Ministerial do ano anterior, em Montreal) que a 

questão do bloqueio foi suplantada pela regra do “consenso negativo”, esta 

                                                                                                                                    
or proposals made to it. 2. If no satisfactory adjustment is effected between the contracting 
parties concerned within a reasonable time, or if the difficulty is of the type described in 
paragraph 1 (c) of this Article, the matter may be referred to the CONTRACTING PARTIES.  
The CONTRACTING PARTIES shall promptly investigate any matter so referred to them and 
shall make appropriate recommendations to the contracting parties which they consider to be 
concerned, or give a ruling on the matter, as appropriate.  The CONTRACTING PARTIES may 
consult with contracting parties, with the Economic and Social Council of the United Nations and 
with any appropriate inter-governmental organization in cases where they consider such 
consultation necessary.  If the CONTRACTING PARTIES consider that the circumstances are 
serious enough to justify such action, they may authorize a contracting party or parties to 
suspend the application to any other contracting party or parties of such concessions or other 
obligations under this Agreement as they determine to be appropriate in the circumstances.  If 
the application to any contracting party of any concession or other obligation is in fact 
suspended, that contracting party shall then be free, not later than sixty days after such action is 
taken, to give written notice to the Executive Secretary292 to the Contracting Parties of its 
intention to withdraw from this Agreement and such withdrawal shall take effect upon the 
sixtieth day following the day on which such notice is received by him. 
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compreendida como exigência de consenso entre os membros do GATT para o 

bloqueio ao pedido e não para o estabelecimento do painel.293  

Com efeito, o ESC da OMC aprimorou o sistema de solução de 

conflitos do regime multilateral do comércio internacional do antecessor GATT, 

cujo procedimento contempla três fases, quais sejam: (i) a de consulta; (ii) a de 

mediação ou arbitragem; e (iii) a de estabelecimento do painel. 

A fase prévia de consulta é obrigatória. A resposta do pedido prévio 

deve ser dada em 10 (dez) dias pelo membro solicitado, que terá 30 (trinta) dias 

para proceder às consultas. O descumprimento dos prazos ou o decurso de mais 

de 60 (sessenta) dias do pedido de consultar sem que as partes tenham 

alcançado uma solução satisfatória para a pendenga habilitará o demandante a 

requerer a formação de um painel (grupo especial), para a apreciação da 

controvérsia. 

Todavia, preambularmente à inauguração do painel, o Diretor-Geral da 

OMC poderá recomendar às partes seus bons ofícios, uma mediação ou uma 

arbitragem, que não é obrigatória para as partes. Referidos procedimentos 

poderão ser requisitados pelos litigantes a qualquer tempo. 

Após o percurso das fases precedentes e ante a ausência de um 

acordo, será deflagrado o procedimento perante o OSC. Salvo na hipótese do 

consenso negativo, o painel será conformado na reunião do OSC, conseguinte 

àquela em que foi formulado o pedido da sua instauração. Os painéis de expertos 

serão compostos por pessoas qualificadas (de 3 a 5), funcionários 

governamentais ou não. Não poderão integrar o painel membros dos governos 

envolvidos nem tampouco terceiros, exceto se as admitirem. Após 20 (vinte) dias 

sem que as partes tenham obtido um acordo para estabelecimento do painel, o 

Diretor-Geral, conjuntamente com o Presidente do OSC e com o Conselho ou 

Comitê implicado, determinarão a composição do painel. O painel desempenha 

função auxiliar ao OSC e atua na conformidade do Apêndice 3 – Procedimentos 

de Trabalho. Cabe ao painel: (i) analisar os fatos; (ii) avaliar a aplicabilidade e 

concordância com as regras multilateriais do comércio preconizadas pela OMC; e 

                                            
293 CAVALCANTI JÚNIOR, Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 76-80. 
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(iii) formular conclusões que auxiliem o OSC a promover recomendações ou 

enunciar decisões em consonância com os acordos involucrados. No interregno 

de 60 (sessenta) dias da sua distribuição, o relatório conclusivo do painel deverá 

ser adotado em uma reunião do OSC, salvo se uma das partes notificar 

formalmente ao órgão, a sua decisão de apelar, ou o próprio OSC decida não o 

adotar.  

O Órgão de Apelação – OA consiste numa instância permanente para 

revisão das decisões proferidas pelos painéis.294 O OA será composto por sete 

integrantes, largamente representativos da composição da OMC, de reconhecida 

competência e experiência comprovada em direito, comércio internacional e nos 

assuntos abrangidos pelos acordos, com mandatos de 4 (quatro) anos, 

renováveis por uma única vez, três dos quais atuarão em cada caso. A 

competência do OA cinge-se às questões de direito tratadas pelo painel e às 

interpretações jurídicas por ele formuladas. O OA poderá confirmar, modificar ou 

revogar as conclusões e decisões jurídicas do painel. Seus relatórios serão 

adotados pelo OSC e aceitos sem restrições pelas partes envolvidas, salvo se o 

OSC decidir aplicar o consenso negativo o relatório do OA dentro de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da sua distribuição aos membros da OMC.  

Na fase de execução das decisões do OSC, poderão as partes: (i) que 

não conseguirem chegar a um acordo quanto ao período razoável de tempo – 

assim considerado o período de até 15 (quinze) meses para sua implementação, 

requerer abertura de um painel para arbitrá-lo; (ii) que desacordarem quanto às 

medidas destinadas ao cumprimento das recomendações e decisões e quanto à 

compatibilidade de tais medidas com um acordo abrangido, solicitar a abertura de 

um painel para a apreciação dessa desavença, cujos procedimentos não poderão 

ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias; e (iii) na hipótese de as recomendações 

e decisões não serem cumpridas no prazo de 15 (quinze) meses, promover a 

retaliação, cuja fixação do montante dependerá da abertura de um painel 

específico. É também admissível a oferta, pela parte vencida à vencedora, de 

                                            
294 CAVALCANTI JÚNIOR, Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 82. 
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uma compensação, em substituição ao cumprimento de recomendação do OSC, 

cuja aceitação terá um caráter de voluntariedade.295  

Impende destacar que, diversamente do que ocorria sob a égide do 

GATT, no âmbito do ESC, tanto as decisões sobre o estabelecimento dos painéis, 

quanto as atinentes à adoção de seus relatórios se submetem à regra do 

consenso negativo, isto é, somente não serão adotadas se todos os membros 

concordarem.296 

Ademais, conforme pontua Fernando Cavalcanti Júnior297, o artigo 23 

do ESC298 estabelece uma cláusula de jurisdição exclusiva e compulsória, que 

tem por desiderato fortalecer o sistema multilateral do comércio, significando que 

“somente por meio do próprio SSC da OMC é que um Membro poderá adotar 

sanções contra o membro violador das obrigações contidas nos acordos 

abrangidos”. 

 

 

 

                                            
295 CAVALCANTI JÚNIOR, Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 83. 
296 CAVALCANTI JÚNIOR. Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 83. 
297 CAVALCANTI JÚNIOR. Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 84-85. 
298 Artigo 23 – Fortalecimento do Sistema Multilateral. 1. Ao procurar reparar o não-cumprimento 

de obrigações ou outro tipo de anulação ou prejuízo de benefícios resultantes de acordos 
abrangidos ou um impedimento à obtenção de quaisquer dos objetivos de um acordo 
abrangido, os Membros deverão recorrer e acatar as normas e procedimentos do presente 
Entendimento. 2. Em tais casos, os Membros deverão: (a) não fazer determinação de que 
tenha ocorrido infração, de que benefícios tenham sido anulados ou prejudicados ou de que o 
cumprimento de quaisquer dos objetivos de um acordo abrangido tenha sido dificultado, salvo 
através do exercício da solução de controvérsias segundo as normas e procedimentos do 
presente Entendimento, e deverão fazer tal determinação consoante as conclusões contidas no 
relatório do grupo especial ou do órgão de Apelação adotado pelo OSC ou em um laudo 
arbitral elaborado segundo este Entendimento; (b) seguir os procedimentos definidos no Artigo 
21 para determinar o prazo razoável para que o Membro interessado implemente as 
recomendações e decisões; e (c) observar os procedimentos definidos no Artigo 22 para 
determinar o grau de suspensão de concessões ou outras obrigações e obter autorização do 
OSC, conforme aqueles procedimentos, antes de suspender concessões ou outras obrigações 
resultantes dos acordos abrangidos como resposta à não implementação, por parte do Membro 
interessado, das recomendações e decisões dentro daquele prazo razoável. 
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6.2.2 A solução de conflitos no âmbito da ICANN 

 

A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN é a 

Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet. Cuida-se de uma 

entidade privada sem fins lucrativos, vinculada ao Governo da Califórnia, que 

estabelece um regime público-privado de regulação da internet, de molde que, 

com supedâneo da teoria do DAG, insere-se na tipologia administrativa global 

denominada administração híbrida. 

Concebida como um mecanismo de troca de informações que atendida 

comunidades científicas e demandas militares, sobretudo do Governo dos 

Estados Unidos, tendo inclusive dele recebido financiamento para o 

desenvolvimento de equipamentos para comunicação em período de guerra, a 

internet foi impulsionada, na década de 1990, pela globalização e pela expansão 

do comércio mundial. 

Consistindo num “system that allows the exchange and communication 

of data through the use of common technical parameters”,299 a internet vale-se de 

protocolos técnicos denominados “internet protocols” – IP’s, cujo mais conhecido 

é o Sistema de Nomes de Domínio (Domain Name System – DNS).  

O DNS permite a identificação de um endereço na internet. Os nomes 

de domínio são divididos em duas categorias: os gTLDs e os ccTLDs, sendo que 

os primeiros se referem às categorias de usuários (edu, org, com, net, etc.), ao 

passo que os segundos dizem respeito à área geopolítica envolvida (br, uk, es, 

etc.).300 O DNS divide-se, ainda, em níveis, cada um dos quais possui um órgão 

responsável pelo registro dos nomes de domínio, que pode ser considerada uma 

forma de administração distribuída, tal como descrito no item 5.2.6.2 deste 

trabalho.   

                                            
299 CAROTTI, Bruno, CASINI, Lorenzo. A hybrid public-private regime: the Internet Corporation for 

Assignes Names and Numbers (ICANN) and the governance of the internet, in Global 
Administrative Law: cases, materials, issues. Second Edition.  IILJ-IRPA, 2008, p. 29-30. 

300 CAROTTI, Bruno, CASINI, Lorenzo. A hybrid public-private regime: the Internet Corporation for 
Assignes Names and Numbers (ICANN) and the governance of the internet, in Global 
Administrative Law: cases, materials, issues. Second Edition.  IILJ-IRPA, 2008, p. 30. 
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Também existe uma autoridade central, que dispõe da lista oficial do 

primeiro nível de nomes de domínio – o servidor raiz, ou seja, essa autoridade 

controla a internet como um todo.  

Os padrões técnicos estabelecidos pela ICANN são formulados com 

base em um modelo fundado no consenso, notadamente mediante uma 

solicitação de comentários (Request for Comments – RFC), cuja adoção é 

baseada em função do binômio inovação-funcionalidade, aprovada por expertos.  

A ICANN é congregada por Estados Nacionais, especialistas na 

matéria, operadores e usuários (sociedade civil).  

Uma das suas principais características é a autorregulamentação, ou 

seja, toda a regulação dela proveniente é decorrente de estudos, definições e 

procedimentos definidos no âmbito da própria entidade. 

Ab initio, a entidade desenvolveu-se autonomamente, sem a condução 

por qualquer Estado Nacional ou organização internacional. Porém, à medida em 

que se constatou a importância da atividade global por ela exercida, o papel dos 

órgãos públicos foi reforçado, de forma que os Governos Nacionais passaram a 

ser representados pelo Governmental Advisory Committee – GAC, imbuídos 

principalmente das atividades relacionadas à gestão dos ccTLDs e definição da 

política setorial doméstica. 

Houve, no entanto, uma tentativa de torná-la um órgão vinculado à 

Organização das Nações Unidas, de molde a conferir maior legitimidade à 

instituição, que se reverberava a insuficiência da proteção de interesses e 

inadequada representação de todos os envolvidos. Neste sentido, em 2005 foi 

constituído, pela Secretaria Geral da ONU, o Grupo de Trabalho Sobre 

Governança da Internet (Working Group on Internet Governance – WGIG), o qual 

emitiu um relatório propondo reformas na sobredita instituição. Em seu relatório 

conclusivo, conforme ressaltam Carotti e Casini301, a WGIG propôs a seguinte 

definição de governança da internet:  

 

                                            
301 CAROTTI, Bruno, CASINI, Lorenzo. A hybrid public-private regime: the Internet Corporation for 

Assignes Names and Numbers (ICANN) and the governance of the internet, in Global 
Administrative Law: cases, materials, issues. Second Edition.  IILJ-IRPA, 2008, p. 32. 
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[...] is the development and application by Governments, the private 

sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, 

rules, decision-making procedures, and programmes that shape the 

evolution and use the internet. 

 

As principais sugestões de reformas, pela WGIG, no tocante à ICANN 

foram: (i) a criação de três órgãos, o Global Internet Policy Council – GIPC (que 

defenderia a nova política pública sobre a internet, conferindo especial destaque 

aos governos nacionais), a World Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers – WICANN (que estaria vinculada à ONU e seria responsável por 

gerenciar os aspectos técnicos e econômicos da instituição) e o Global Internet 

Governance Forum (um fórum de discussão e órgão de coordenação, que teria a 

função de contribuir com a evolução do setor); (ii) a redefinição da missão da 

ICANN; e (iii) a salvaguarda da efetiva participação dos Estados Nacionais. 

Exceto no que tange ao estabelecimento de um Fórum Anual sobre Governança 

da Internet, nenhuma das propostas reformistas da WGIG foram acolhidas, 

permanecendo a ICANN como uma administração híbrida, caracterizada por uma 

acentuada autonomia regulatória.  

Tendo em vista o acentuado problema atinente à alocação de nomes, a 

ICANN, desde 1999, dispõe de um sistema de resolução de controvérsias 

envolvendo os nomes de domínio, denominado Política Uniforme de Resolução 

de Conflitos (Uniforme Dispute Resolution Policy – UDRP), que se trata de um 

modelo privado inspirado num relatório da Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual – OMPI (World Intellectual Property Organization – WIPO). O UDRP 

tem por desideratum solucionar controvérsias atinentes aos nomes de domínios, 

máxime pelo uso abusivo de registros .aero, .asia, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, 

.mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel. e .travel.  

No âmbito da ICANN existem outras políticas de resoluções de 

disputas além da UDRP: (i) Política de Resolução de Disputas de Qualificação de 

Registro – CEDRP (destinada à contestação dos TLDs patrocinados com .aero, 

.coop, .museum e .travel); (ii) Política de Resolução de Disputas de Requisitos de 

Qualificação – ERDRP (que visa a contestação de um registro .name, realizado 

por um indivíduo ou nome pessoal de um personagem fictício); (iii) Política de 
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Resolução de Disputas de Restrições – RDRP (que objetiva a contestação de um 

registro .biz, que não está sendo utilizado para fins comerciais ou para negócios 

autênticos); e (iv) Política de Resolução de Disputas por Transferências – TRDP 

(que almeja resolver conflitos relativos à transferência ou tentativa de 

transferência  de um nome de domínio para outro registrador .biz, .com, info, 

.name, .net, .org e .pro). Por serem similares ao sistema UDRP, aludidas políticas 

não serão detalhadas nesta pesquisa. 

Vale pontuar que vige na seara de nomes de domínio, o princípio do 

first come, first served, a significar que estes são concedidos aos primeiros que 

tencionam requerer os respectivos registros junto à entidade registradora, sem 

qualquer apreciação prévia quanto a eventual abuso atrelado a este pedido.  

O sistema UDRP possui algumas peculiaridades, quais sejam; (i) sua 

base legal são as regras adotadas pela ICANN; (ii) suas decisões vinculam as 

partes; (iii) os atores privados podem recorrer a um órgão judicial ou quase-

judicial global, como um processo arbitral; e (iv) admite-se o recurso às cortes 

nacionais.  

Em apertada síntese, o funcionamento da UDRP segue o trâmite 

adiante: (i) o Reclamante apresenta uma Reclamação, devendo eleger um Centro 

de Resolução de Disputas – CRD, dentre os credenciados pela ICANN; (ii) após 

recebimento da Reclamação, o CRD informa o Registrador responsável (a fim de 

que este ratifique os dados do Reclamado e bloqueie o nome de domínio, 

evitando que este seja cancelado ou transferido durante o procedimento; (iii) o 

CRD notifica as partes por fax, correio ou e-mail; (iv) as partes indicam um ou três 

árbitros; (v) o CRD conduz o procedimento, abrindo espaço para apresentação de 

defesa e provas pelas partes; (vi) o CRD decide o conflito com fundamento na 

UDRP e suas regras, bem como base nas declarações e documentos enviados 

pelas partes e; (vii) o CRD comunica a decisão às partes e ao Registrador, para 

implementação em dez dias, salvo se não houver ajuizamento de ação judicial.  

De notar que a legitimidade ativa é conferida tanto ao titular de um 

registro de nome de domínio quanto a titulares de marca e de outros direitos de 

exclusividade (nome empresarial, nome civil, etc.). 
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Para que sua Reclamação seja acolhida, a denúncia do Reclamante 

deverá conter a comprovação (i) de que forma os nomes de domínio são idênticos 

ou causam confusão com uma marca registrada ou comercial sobre a qual tem 

direito; (ii) do motivo pelo qual deve ser considerado que o Reclamado não tem 

direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio aos que se 

refere a denúncia; e (iii) do motivo pelo qual os nomes de domínio devem ser 

considerados registrados e utilizados de má-fé. 

 

6.2.2.1 O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de 

Domínios Sob .BR – SACI-Adm 

 

Em que pese a disponibilização do URDP da ICANN, no Brasil, até o 

ano de 2010, os litígios relacionados ao registro .br eram exclusivamente 

resolvidos pelas vias judiciais, porquanto inexistia um método semelhante para 

dirimir conflitos relacionados a nomes de domínio locais.  

Com a edição da Resolução 001/2005, do Comitê Gestor da Internet no 

Brasil – CGI.br (criado pela Medida Provisória nº 2.200-22, de 24 de agosto de 

20010, foi atribuída ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – 

NIC.br (associação civil de fins não econômicos), a execução dos registros de 

nomes de domínio, bem como a manutenção do domínio .br, que se dá pelo seu 

órgão denominado Registro.br. O registro e manutenção dos domínios .br são 

regidos pela Resolução CGI.br/RES/2008/008/P. 

Em 30 de setembro de 2010, haja vista a proliferação de diversificadas 

controvérsias concernentes aos registros .br, principalmente decorrentes de más 

práticas (a exemplo de registros idênticos de marcas e insígnias famosas e de 

nomes de domínio similares a marcas e signos famosos, com pequenos erros de 

digitação), foi instituído, no País, o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet 

Relativos a Nomes de Domínios Sob .BR – SACI-Adm, como método alternativo 

para resolução de conflitos envolvendo nomes de domínio.  

Com grande semelhança ao UDRP, o SACI-Adm utiliza praticamente o 

mesmo procedimento daquela política de resolução de disputas, mormente 

adotando idêntica forma de condução e decisão por especialista ou colegiado de 
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especialistas (com o diferencial de poder ser alegado o impedimento ou 

suspeição), pelo bloqueio prévio do nome de domínio, pelo Registrador, no início 

do procedimento, dentre outros pontos de similaridade.  

As principais diferenças entre os dois sistemas dizem respeito: (i) à 

maior amplitude para a Reclamação no SACI-Adm (título de estabelecimento, 

nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo, 

nome artístico, apelido notoriamente conhecido, etc.) e; (ii) ao fundamento em 

marca depositada ou registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – 

INPI. 

 

6.2.3. Aplicação do DAG para os sistemas de solução de conflitos da OMC e 

da ICANN  

 

A despeito do recorte de uma diminuta, porém relevante parcela da 

regulação global estabelecida a partir dos dois sistemas de solução de conflitos 

elegidos na presente dissertação (OMC e ICANN), vislumbra-se um campo de 

atuação para os mecanismos e instrumentos de accountability propostos pela 

teoria do Direito Administrativo Global - DAG. 

Com espeque na tipologia de administração global promovida pelo 

DAG, apresentada no item 5.2.6.2, repise-se que a OMC entabula um modelo de 

administração intergovernamental, ao passo que a ICANN, uma administração 

híbrida intergovernamental-privada. 

A partir da perscrutação dos dois regimes regulatórios elegidos, foi 

possível identificar, para além da regulação temática específica, in casu, o 

comércio global (OMC) e a regulação da internet (ICANN), que ambos os 

sistemas de solução conflitos tentaram se amoldar às circunstâncias e as 

temáticas que procuraram acomodar. Trata-se de uma lógica diversa daquela 

vivificada nos tribunais, sejam eles nacionais ou internacionais, nas quais os 

conflitos de interesses emergidos no seio social (ou internacional) é que devem se 

adequar ao procedimento ditado por normas processuais. Aludidos sistemas 

também não são comparáveis às arbitragens, dadas as suas especificidades. De 

notar que essa logicidade é da essência dos sistemas globais, que prezam por 
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maior informalidade, celeridade e adaptabilidade aos eventos que repercutem 

nesse cenário de múltiplos atores. 

No tocante à ICANN, testificou-se um modelo de administração 

disseminada do tipo complementaridade institucional invertida, em relação ao 

SACI-Adm brasileiro, haja vista que a regulação global repercutiu na esfera 

doméstica, mediante a criação de uma entidade vocacionada especialmente para 

gestionar uma temática de interesse global, qual seja, a administração de nomes 

de domínio na internet. 

Com efeito, nos dois sistemas foram constadas vulnerabilidades, as 

quais poderiam ser mitigadas ou eliminadas por intermédio dos vetores 

construídos pelo DAG.  

Quanto ao OSC da OMC, o DAG poderia ser implementado para: (i) 

propiciar transparência procedimental (já que suas deliberações são sigilosas; (ii) 

não favorecer os membros mais poderosos da organização; e (iii) permitir a 

participação de não-membros, tais como as Organizações Não-Governamentais 

que, em muitos casos, desejam participar como amicus curiae em determinadas 

soluções de controvérsias. 

No que tange à UDRP da ICANN, o DAG poderia ser adotado para: (i) 

promover a efetiva imparcialidade das decisões, que se predispõe a favorecer os 

peticionários; (ii) clarificar a condução procedimental pelos panelistas, dotadas de 

grande subjetividade; (iii) viabilizar a realização de audiências, que somente é 

realizada ao alvedrio dos panelistas; (iv) oportunizar a citação pessoal e; (v) 

possibilitar a apresentação de recursos em face da decisão exarada, 

hodiernamente inexistente. No mais, Carotti e Casini302 levantaram duas 

problemáticas que parecem não estar resolvidas no âmbito da UDRP: a primeira 

refere-se ao significado desse tipo fragmentado de resolução de controvérsias 

que, ao não excluir a jurisdição doméstica, pode vir a causa uma grande celeuma 

se elas forem conflitantes; e a segunda, atine aos efeitos das suas decisões, 

nomeadamente se elas vinculam órgãos domésticos. 

  
                                            

302
 CAROTTI, Bruno, CASINI, Lorenzo. A hybrid public-private regime: the Internet Corporation for 
Assignes Names and Numbers (ICANN) and the governance of the internet, in Global 
Administrative Law: cases, materials, issues. Second Edition.  IILJ-IRPA, 2008, p. 155. 
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6.3 CONFLITOS NORMATIVOS NA ESFERA GLOBAL 

 

É cediço que o pluralismo normativo decorrente da internacionalização 

da sociedade dá azo à fragmentação setorial do Direito Internacional e do Global.  

Todavia, urge ressalvar que os regimes jurídicos globais não são 

estanques e, por tal razão, estão sujeitos a constantes conflitos entre si, 

mormente em virtude de adotarem lógicas e soluções diversas para assuntos que 

de alguma forma interagem. 

No âmbito da Organização Mundial do Comércio – OMC vislumbra-se, 

com certa frequência, que conflitos deste tipo (entre regimes jurídicos 

internacionais) são apreciados pelo Sistema de Solução de Controvérsias – SSC. 

Isso inclusive originou a criação de uma jurisprudência que “transcende o próprio 

regime da Organização”.303  

Fernando Cavalcanti Júnior304 assevera que o conflito normativo pode 

ser intrínseco ou genuíno (a violação é resultante da existência de uma norma em 

relação a outra), necessário (quando duas normas são excludentes) ou potencial 

(quando depende do exercício de um direito), sendo certo que nestes dois últimos 

casos pertinem ao direito aplicável. Aduz, ainda, que a resolução dos conflitos 

poderá se dar por intermédio de métodos interpretativos, cuja ausência de 

resolução poderá redundar num conflito de jurisdição, mais extenso e somente 

solucionável pelo dilema do mais forte, que se desdobrará em outros dois – o da 

integração normativa e da preservação da autoridade305.  

                                            
303 CAVALCANTI JÚNIOR. Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 27. 
304 CAVALCANTI JÚNIOR. Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 47-48. 
305 CAVALCANTI JÚNIOR. Fernando. Os conflitos normativos e a disciplina multilateral do 

comércio na OMC. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 54-63. 

 



183 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Num mundo tão fragmentado e desigual, a busca de certa estabilidade, 

a proteção de direitos – conquistados ao esforço e custa de tantas vidas, a 

promoção da igualdade e da dignidade humana, ao mesmo tempo que parecem 

ser desafios inalcançáveis, servem como mola propulsora para que muitos 

estudiosos das mais variadas ciências se valham das suas correspectivas 

experiências e competências para a construção de uma sociedade mais 

humanizada. 

Os juristas estão entre esses sonhadores e edificadores de um mundo 

melhor. Procuram com seu conhecimento compreender a realidade, nela intervir 

tentando imprimir uma certa ordem e influir para que o progresso o humano seja 

concretizado. 

A nobreza desse propósito espalha-se com certa celeridade. E se 

espera avidamente que as boas intenções e práticas realmente estejam 

modulando os desejos cosmopolitas que parecem estar impregnados 

contemporaneamente, de molde a se mostrarem refratárias a quaisquer 

propósitos dominantes.  

O fenômeno da globalização resiste firmemente, a despeito da fissura e 

abalo que tem sofrido nos últimos tempos, devido a movimentos desglobalizantes 

e ultra-nacionalistas. 

Igualmente, a ideologia capitalista está posta e, apesar de ser 

constantemente contestada, não parece estar fadada à eliminação, em que pese 

concorrer com outras não tão clarividentes, como a chinesa. 

Dessarte, ao jurista diligente importa transitar em ambientes inóspitos, 

impregnados por perspectivas aparentemente paradoxais (cosmopolita, global e 

capitalista), os quais, concomitantemente, fornecem-lhes obstáculos e desafios. 

Um desses ambientes inospitaleiros é sobranceiramente a regulação 

ou governança global. Um universo cuja normatização ainda é incerta, porém que 

se ressente da certeza da insuficiência do sistema internacional hodierno para o 

regramento da miríade de interações que nele são entabuladas. Seus 
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diversificados protagonistas, de variada estirpe (pública, privada e mista), e que 

atuam de matizadas formas, incitam juristas, acadêmicos e outros especialistas a 

encontrarem a ordem nesse caos regulatório. 

Decerto a teoria do Direito Administrativo Global – DAG traduz uma 

tentativa de introduzir uma margem de segurança e de responsabilização na 

órbita da governança global, acertadamente compreendida como atividade de 

feição administrativa. O DAG é direito num sentido amplíssimo e que não 

corresponde ao tradicional conceito de Direito. É administrativo, haja vista o 

conteúdo das atividades que abrange. E é global, porque não é internacional 

(limitada aos Estados Nacionais), não é universal (não expressa o universalismo), 

não é supranacional (não se posiciona sobre as instituições estatais) e tampouco 

mundial (não alcança todos os confins do Planeta Terra), avizinhando-se do 

transnacional (por ir além da nacionalidade). 

Com suas características e abordagens próprias propõe uma 

principiologia (transparência, participação, motivação e controle) que, longe de ser 

original, retrata o caráter público que deve ser disseminado, sobretudo por 

aproximá-lo ao esperado accountability, no campo global. Com suas deficiências, 

especialmente normativas e espaços para progressos, que não o depreciam 

senão o vivificam, o DAG se abre para novas perspectivas, que o aproxima de 

outras abordagens. E, nomeadamente em razão da fortaleza que carrega, é 

capaz de decodificar realidades, inclusive pragmáticas, como a concernente à 

seara da resolução de controvérsias, propondo otimizações.  
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