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RESUMO 

 

BRAGA, André Marinho Marianetti. Tolerância e Direito Internacional Privado. 2020. 

151 f. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional Privado) – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020. 

 

A presente dissertação trata da relação entre o valor da tolerância e o Direito Internacional 

Privado, especificamente no que se refere às normas de conflito de leis no espaço. A fim de 

se alcançar uma terceira via, utiliza-se a interpretação triádica da dicotomia entre a (i) 

coordenação harmônica interestatal típica do pensamento de Savigny em relação à (ii) 

expansão axiológica sobre as fontes do Direito Internacional Privado ocorrida ao longo do 

século XX. Esta dissertação se divide em duas partes. A primeira parte enquadra o Direito 

Internacional Privado no Direito; contém dois capítulos e uma conclusão parcial. O primeiro 

capítulo aborda o problema da diversidade de culturas no mundo, trazendo um breve 

histórico do estudo do método conflitual. O segundo apresenta a constelação axiológica do 

Direito Internacional Privado, isto é, um rol dos principais valores informadores desta 

disciplina. A conclusão parcial demonstra o problema desta pesquisa: qual deve ser a 

concepção sobre o Direito Internacional Privado perante o cenário de pós-neutralidade das 

normas de conflitos? Seguindo adiante, a segunda parte da presente dissertação reflete sobre 

a iluminação do valor da tolerância no conflito de leis no espaço. No terceiro capítulo, 

recorre-se às lições de Bobbio e sua teoria a fim de suscitar uma “Filosofia do Direito 

Internacional Privado” e buscar respostas para o problema desta pesquisa. No quarto 

capítulo, abrem-se os flancos de incidência do valor da tolerância nos conflitos de leis no 

espaço, especificamente diante da diversidade linguística, da tradução, dos conflitos de 

cultura e da estética. Em relação a esta última, tratar-se-á de um paralelo oportunizado pela 

abertura instrumental característica ao juízo estético. Ao final, apresenta-se a conclusão 

acerca da terceira via da dicotomia triádica (coordenação/valores) consistente na concepção 

tolerante do método conflitual. 

 

Palavras-chave: Direito Internacional Privado. Conflito de leis. Tolerância. Diversidade 

cultural. 

 

 

  



 

  



 

 

ABSTRACT 

 

BRAGA, André Marinho Marianetti. Tolerance and Private International Law. 2020. 151 

pp. Dissertation (Masters in Private International Law) – Faculty of Law of the University 

of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

This dissertation deals with the relationship between the value of tolerance and Private 

International Law, specifically concerning the rules of conflict of laws. In order to reach a 

third way, the triadic interpretation of the dichotomy between the (i) interstate harmonic 

coordination typical of Savigny’s thought in relation to the (ii) axiological expansion of the 

sources of Private International Law that occurred over the twentieth century. This 

dissertation is divided into two parts. The first part frames Private International Law in Law; 

it contains two chapters and a partial conclusion. The first chapter deals with the problem of 

cultural diversity in the world, presenting a brief history of the study of the conflict method. 

The second chapter presents the axiological constellation of Private International Law, 

namely, a list of the main informing values of this subject. The partial conclusion indicates 

the problem of this research: what should be the conception of Private International Law in 

view of the post-neutrality scenario of conflict norms? Going forward, the second part of 

this dissertation reflects on the illumination of the value of tolerance in the conflict of laws. 

In the third chapter, we use Bobbio’s lessons and his theory in order to incite a “Philosophy 

of Private International Law” and seek answers to the problem of this research. In the fourth 

chapter, open flanks of the incidence of value of tolerance in the conflict of laws are 

presented, specifically regarding linguistic diversity, translation, cultural conflicts and 

aesthetics. In relation to the latter, a parallel drawn by the instrumental openness 

characteristic of the aesthetic judgment shall be dealt with. In the end, one can conclude for 

the third way of the triadic dichotomy (coordination/values) consistent of the tolerant 

conception of the conflict method. 

 

Keywords: Private International Law. Conflict of Laws. Tolerance. Cultural Diversity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Baptista Machado ensina que a ideia moderna (ainda contemporânea, poderiam 

complementar) do Direito Internacional Privado teve sua “hora astral”, que seria aquela em 

que floresceu a sua concepção inspiradora, com Savigny em 1849, com a postulação de que 

toda relação jurídica, de acordo com a sua natureza, possui a sua própria sede.1 Do ponto de 

vista da epistemologia, Gustavo Ferraz de Campos Monaco procura esboçar uma Teoria da 

Ciência conflitual ao identificar a transição de paradigmas que amoldam a reflexão do 

Direito Internacional Privado. A concepção da escola estatutária italiana representou um 

modelo que ruiu por conta das codificações dos Direitos nacionais ao redor do continente 

europeu.2 

O período de nova normalidade científica3 surge com o advento de Savigny como 

paradigma da disciplina conflitual e “assenta na ideia de existência de uma comunidade de 

Direito entre os diversos Estados”,4 “uma comunidade de Direito entre os diferentes povos 

que tem relações entre si”.5 O respeito à soberania consistia no lema da coordenação da 

coexistência entre os Estados e seu corolário era a neutralidade das normas de conflitos. 

Entretanto, toda a sucessão de desgraças durante a passagem do século XX gerou 

cicatrizes que marcaram, também, o paradigma savignyano a ponto de António Marques dos 

Santos assinalar: 

 

Não nos parece que, em virtude de a maioria das suas regras serem normas 

de conflitos de leis, se deva qualificar o Direito Internacional Privado como 

um Direito instrumental, à guisa dos guias dos caminhos de ferro, que 

indicam o itinerário a seguir, mas por aí se ficam, sem curarem de saber 

até onde vão os viajantes e se chegam ou não ao seu destino em boas 

condições ou, pelo menos, em condições razoáveis.6 

 

 
1 BAPTISTA MACHADO, João. Âmbito de eficácia e âmbito de competência das leis: limites das leis e 

conflitos de leis. Coimbra: Almedina, 1988, p. 29. 
2 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Conflitos de leis no espaço e lacunas (inter)sistêmicas. São Paulo: 

Quartier Latin, 2019, p. 99. 
3 Ibidem, p. 100. 
4 FERRER CORREIA, António. Lições de Direito Internacional Privado. Coimbra: Almedina, 2000, p. 117. 
5 SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema do Direito romano atual. Ijui, RS: Unijui, 2004 [1849], p. 50, § 

348. 
6 E continua “não é, todavia, um simples instrumento técnico, um mero direito de remissão… não significa a 

nosso ver, que este ramo se desinteresse, na fase de aplicação das regras materiais, do modo como essas regras 

são aplicadas, isto é, do resultado prático a que se chega na decisão do conflito de interesses ou no deslindar 

das situações complexas e intrincadas, como são, muitas vezes, aquelas que estão em contato com vários 

ordenamentos jurídicos.” (SANTOS, António Marques dos. Defesa e ilustração do Direito Internacional 

Privado. Lisboa: Coimbra Editora, 1998, p. 165-166). 
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Para a proposição do problema desta dissertação pode servir um paralelo com a 

evolução ocorrida no Direito Internacional Público ao longo do século XX. No “Prefácio a 

Cláudia Perrone-Moisés”, Celso Lafer7 aborda a contraposição da lógica de Lótus,8 tão 

apegada à soberania, em relação à lógica de Nuremberg, que possibilitou a tipificação de 

crimes internacionais contra a paz, os de guerra e os contra a humanidade, baseado no 

compartilhamento de valores pela sociedade internacional. Da contraposição destas lógicas, 

Celso Lafer aborda a dicotomia do Direito Internacional Público contemporâneo: (i) doutrina 

das soberanias e (ii) doutrina das fontes (elenco normativo do art. 38 do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça). Note-se que não cabe o termo versus entre os dois vetores desta 

dicotomia: 

 

Essa dicotomia, no entanto, não pode ser vista como um aut/aut9 O 

exclusivismo da doutrina da soberania […] está aberto à crítica de ser 

excessivamente servil ao poder, para se tornar uma base confiável para um 

sistema normativo. O exclusivismo da doutrina das fontes, por outro lado, 

não dá apropriadamente conta de que o Direito Internacional emerge do 

poder concreto dos Estados e de suas políticas jurídicas.10 

 

Em primeiro lugar, cabe uma consideração acerca das dicotomias. Celso Lafer11 

sempre se remete ao mestre da ars combinatoria, Bobbio,12 quando este afirma que as 

dicotomias podem ser empregadas diádica ou triadicamente. No primeiro caso, há uma cisão 

taxativa de duas partes incomunicáveis, que torna absoluta a diferença. No segundo caso, os 

dois termos da dicotomia representam afirmação ou negação, mas são concebidos como um 

contínuo, e podem ou não levar a um terceiro termo, que retoma as duas partes da dicotomia 

 
7 LAFER, Celso. Prefácio a Cláudia Perrone-Moisés. In: PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direito Internacional 

Penal: imunidades e anistias. Barueri, SP: Manole, 2012, p. xi-xxiv. 
8 O caso Lótus, julgado em 1927, pela Corte Permanente Internacional de Justiça, trata de uma colisão em alto 

mar ocorrida entre um navio francês e um navio turco. O resultado do abalroamento foi a morte de oito 

tripulantes turcos, enquanto os demais foram resgatados pela embarcação francesa e levados até o território 

turco. A decisão deste tribunal internacional ressalta que o Direito Internacional disciplina as relações de 

coexistência entre Estados soberanos. 
9 Ou um ou outro. 
10 LAFER, Celso. Prefácio a Cláudia Perrone-Moisés. Op. cit., p. xix-xx. 
11 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 

São Paulo: Cia das Letras, 1988, p. 14.  
12 Bobbio explica as dicotomias diádicas e triádicas: “Da mesma dicotomia pode-se fazer um uso diádico e um 

uso triádico: o primeiro [diádico], quando os dois momentos da dicotomia são absolutizados e o processo 

histórico é concebido como passagem, que ocorreu ou está destinada a ocorrer uma única vez, do primeiro ao 

segundo, ou então como repetição constante e monótona do processo idêntico (ao progresso sucede à 

decadência, à decadência sucede o progresso, e assim por diante); o segundo [triádico], quando os momentos 

continuam a ser apenas dois (um é o momento positivo, o outro, o negativo; um, a afirmação, o outro, a 

negação), mas o processo histórico é concebido como contínuo, e não recorrente, e há sempre um terceiro 

termo que é a retomada, em um novo plano, do primeiro, não a sua simples reprodução”. (BOBBIO, Norberto. 

Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri, SP: Manole, 2007, p. 129-130). 
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em um novo plano. As dicotomias podem ser formadas por termos fortes e fracos — como 

“guerra” e “paz” —, de modo que um dos termos é fraco (paz) quando sua definição se 

baseia no forte: ausência de guerra. 

Assim, pode-se passar para a segunda etapa do raciocínio, para transpor a lógica das 

dicotomias triádicas ao “aggiornamento” do paradigma savignyano do Direito Internacional 

Privado, cuja dicotomia promove a dialética entre a (i) coordenação harmônica típica do 

pensamento de Savigny em relação à (ii) expansão axiológica sobre as fontes do Direito 

Internacional Privado ocorrida ao longo do século XX. Igualmente ao que ocorre com a 

dicotomia do Direito Internacional Público, a dualidade das forças no Direito Internacional 

Privado também não tem lugar por uma lógica aut/aut, já que é triádica. A presente 

dissertação cuidará deste problema para fornecer subsídios diante daquele antagonismo. 

Gustavo Ferraz de Campos Monaco13 atrai o círculo14 da moralidade para o método 

conflitual quando se refere ao problema da responsabilidade de julgar em Hannah Arendt. 

Em síntese, esta filósofa para para pensar sobre o processo que resulta em uma decisão, 

partindo da conduta dos nacionais alemães no decorrer do Terceiro Reich, para suscitar a 

responsabilidade moral dos envolvidos. Esta formulação de Arendt abre flanco para 

aproximar o problema da moralidade no momento do querer, do pensar e do julgar nas 

diversas situações da vida, inclusive no momento em que o agente público da jurisdição é 

chamado a se manifestar diante de um fato plurilocalizado que demanda apreciação 

conflitual no seio de um processo judicial. 

O valor da tolerância é um dogma ao longo dos muitos séculos de existência do 

Direito Internacional Privado, e inclusive atravessa os seus paradigmas. Quando não vale ou 

não produz seus efeitos, quer dizer claramente que o tom político dos tempos é tacanho. 

De modo mais linear, a dicotomia tolerância/intolerância aparenta ser diádica, na 

medida em que ambas representem o antônimo negativo uma da outra. Porém, a reflexão 

sobre os conceitos de tolerância revelam que esta dicotomia seja triádica, ao passo que o 

termo fraco “tolerância” pode se desdobrar numa terceira expressão, a tolerância positiva, 

 
13 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Conflitos… Op. cit., p. 219-222. 
14 O termo “círculo” foi escolhido em referência à Teoria do Mínimo Ético acerca da distinção entre Moral e 

Direito: “Há, pois, que distinguir um campo de Direito que, se não é imoral, é pelo menos amoral, o que induz 

a representar o Direito e a Moral como dois círculos secantes. Podemos dizer que dessas duas representações 

— de dois círculos concêntricos e de dois círculos secantes — a primeira corresponde à concepção ideal, e a 

segunda, à concepção real, ou pragmática, das relações entre o Direito e a Moral”. (REALE, Miguel. Lições 

preliminares de Direito. São Paulo, Saraiva, 2002, capítulo 5, p. 45). 
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que não admite o intolerável, como adverte Popper sobre o problema do paradoxo da 

tolerância: “a tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância”.15 

Enfim, nesta dissertação, o problema se delimita na operação racional do uso triádico 

da dicotomia entre as ideias: da (i) coordenação harmônica típica do pensamento de Savigny 

e da (ii) expansão axiológica sobre as fontes do Direito Internacional Privado ocorrida ao 

longo do século XX. Este problema, aqui, se concentra, no conflito de leis no espaço, tido 

como um dos quatro objetos do Direito Internacional Privado. Não serão analisados os 

demais objetos da disciplina, a saber: condição jurídica do estrangeiro, nacionalidade e 

conflito de jurisdições. Ao longo do texto, e apenas no contexto desta dissertação, sem 

esquecer dos outros três objetos de estudo da disciplina, a locução “Direito dos Conflitos” 

será utilizada como sinônima de “Direito Internacional Privado”, expressão que também será 

utilizada para mencionar a Teoria do Conflito de Leis no Espaço. Igualmente, os termos 

“norma de conflitos” ou “regra de conflitos” querem dizer a mesma coisa, isto é, a norma 

que aponta para o Direito aplicável à situação plurilocalizada (que contém elemento de 

estraneidade) de acordo com o elemento de conexão (domicílio, nacionalidade ou residência 

habitual, por exemplo). 

O texto está dividido em duas partes, sendo a primeira dedicada ao enquadramento 

do conflito de leis no espaço no Direito, contendo dois capítulos: o primeiro se refere à 

diversidade das culturas no mundo, do ponto de vista antropológico, bem como à relação do 

Direito Internacional Privado com o tema das culturas e com o valor da tolerância. Na 

segunda parte, cujo objetivo é analisar em que termos ocorre a relação do valor da tolerância 

com o conflito de leis no espaço, têm-se o terceiro capítulo, que busca fundamentos nas 

teorias de Bobbio, sobretudo no texto “Da estrutura à função”, além de analisar os conflitos 

de cultura no Direito dos Conflitos. 

 

  

 
15 Popper sobre o paradoxo da tolerância: “Se estendermos a tolerância ilimitada até àqueles que são 

intolerantes; se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra os ataques dos 

intolerantes, o resultado será a destruição dos tolerantes e com eles, da tolerância — Nesta formulação, não 

quero implicar, por exemplo, que devamos sempre suprimir a manifestação de filosofias intolerantes; enquanto 

pudermos contrapor a elas a argumentação racional e mantê-las controladas pela opinião pública, a supressão 

seria por certo pouquíssimo sábia. Mas deveríamos proclamar o direito de suprimi-las, se necessário, mesmo 

pela força, pois bem pode suceder que não estejam preparadas para se opor a nós nos termos dos argumentos 

racionais e sim que, ao contrário, comecem por denunciar qualquer argumentação.” (POPPER, Karl Raimund. 

A sociedade aberta e seus inimigos. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, v. 1, p. 289). 
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CONCLUSÃO 

 

A dicotomia triádica do Direito Internacional Privado polariza (i) a coordenação 

harmônica típica do pensamento de Savigny e a (ii) expansão axiológica sobre as fontes do 

Direito Internacional Privado ocorrida ao longo do século XX. Sendo uma dicotomia 

triádica, admite uma terceira via conciliadora. No entanto, como qualquer conciliação, esta 

exige concessões de ambas as partes. Quanto ao pensamento savignyano, a sua concessão 

decorre da derrocada da ideia antropocêntrica da neutralidade axiológica. No campo 

científico em geral, se a neutralidade possibilitou o surgimento das ciências durante o 

Iluminismo, ela também resvalou em desastres éticos ao permitir o divórcio entre as ciências 

e a moral. No campo do Direito Internacional Privado, a neutralidade das normas de conflito 

foi corolário da tônica de mútua abstenção durante a vigência do dogma da soberania, 

atualmente esfacelado como dogma, mas pujante como força do mundo real e mesmo ideal, 

quando se submete ao governo das leis. 

À guisa da concessão necessária da expansão axiológica das fontes do Direito 

Internacional Privado, ensinam os latinos: ne sutor ultra crepidam, para dizer “sapateiro, 

não vá além do sapato”. Neste sentido, os Direitos Humanos e Fundamentais, sobretudo seus 

intérpretes com seus juízos individuais expansivos, devem procurar os valores inerentes ao 

Direito Internacional Privado, aqueles daquela constelação axiológica, para evitar incorrer 

em etnocentrismos. Os Direitos Humanos e Fundamentais são uma conquista da 

Humanidade e devem exercer diretamente suas funções imprescindíveis nos campos do 

Direito interno ou do Direito Internacional Público. No entanto, quando exsurge uma 

situação com elemento de estraneidade, sobretudo quando de um conflito de culturas, o 

aparato instrumental do Direito Internacional Privado consiste na única solução — afinal, é 

a única razão de ser da disciplina há muitos séculos. 

A terceira via da dicotomia triádica, que moveu esta dissertação 

(coordenação/valores), consiste na concepção tolerante do método conflitual. Trata-se de 

uma tentativa de conciliação do propósito da justiça conflitual, no ponto de partida do 

método do Direito Internacional Privado, com a justiça material, refletida na incidência do 

princípio da ordem pública, com sua feição condicionada pelos princípios do mínimo dano 

e da proximidade. 
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