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PARTE I - TEORIA GERAL DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
III. FUNDAMENTO DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

III. Fundamento do Direito Internacional Público

1. Introdução. Saber qual o fundamento do Direito Internacional Público significa desvendar de
onde vêm a sua legitimidade e sua obrigatoriedade, ou os motivos que justificam e dão causa a essa
legitimidade e obrigatoriedade. Significa perquirir de onde (de quais fatos ou valores) emana a
imposição de respeito de suas normas e princípios. O que se busca saber aqui não são os motivos de
fato, filosóficos, políticos, sociais, econômicos, históricos ou religiosos de sua observância, mas sim as
razões jurídicas capazes de explicar o por quê da aceitação e obrigatoriedade do Direito Internacional
por parte de toda a sociedade internacional. Como se percebe, não se visa aqui saber se é obrigatório o
Direito Internacional Público, vexata questio largamente ultrapassada e que sequer há de ser
rediscutida nos dias atuais, mas sim emque (juridicamente) se fundam sua legitimidade e
obrigatoriedade reconhecidas.

O fundamento do Direito Internacional não se confunde, entretanto, com as suas fontes (que
estudaremos no Capítulo IV, infra). Estas buscam determinar de qualmeio provêm ou podem vir a
provir as regras jurídicas internacionais (determinando doque se compõe o Direito Internacional
Público), enquanto aquele estabelece os fatos que atribuem ao Direito Internacional obrigatoriedade
no mundo jurídico.

Enfim, que razão existe para que os Estados (e também as organizações internacionais) tenham
que submeter a sua vontade e limitar a sua liberdade a um imperativo jurídico internacional, que lhes
ordena e preceitua uma determinada conduta?

Esta matéria passou a ter importância com a chamada Escola Espanhola doDireito Internacional,
notadamente com os ensinamentos dos teólogos Francisco de Vitoria e de Francisco Suárez, hoje
reconhecidos como os maiores precursores do Direito Internacional, dos quais emanaram as
doutrinas que pretendem responder a questão sobre o fundamento desse Direito, com seus
desdobramentos e consequências.1

2. Doutrinas. A questão do fundamento do Direito Internacional Público tem sido, desde longo
tempo, objeto de inúmeros estudos, existindo várias doutrinas que buscam demonstrar o fundamento
jurídico de sua obrigatoriedade e eficácia (v.g., as doutrinas do direito estatal externo, da
autolimitação, dos direitos fundamentais dosEstados, da vontade coletiva dos Estados, do
consentimento das nações, da normafundamental, da solidariedade social, da opinião dominante, as
jusnaturalistas etc.).2

Todas elas, entretanto, podem ser agrupadas em duas principais correntes: a voluntarista (as cinco
primeiras) e a objetivista (as quatro últimas).

a) Doutrina voluntarista. Para a corrente voluntarista, de base notadamente positivista, a
obrigatoriedade do Direito Internacional decorre sempre do consentimento (vontade) comum dos
Estados, da mesma maneira que o Direito interno funda-se no assentimento dos cidadãos.3 Trata-se de
positivismo (cujas bases teóricas encontram guarida em Bynkershoek, posteriormente desenvolvida
por Moser e Martens) pelo fato de serem as regras adotadas pelos Estados (v.g., os tratados
internacionais) produto exclusivo de seu consentimento. Daí também nominar-se tal doutrina de
consensualista. Frise-se que esse consentimento estatal pode ainda provir, além dos tratados, de uma
vontade tácita, pela aceitação do costume internacional, ou ainda das normas do ordenamento
jurídico interno. Em suma, de acordo com a concepção voluntarista o Direito Internacional Público é
obrigatório porque os Estados, expressa ou tacitamente, assim o desejam e querem; o seu fundamento
encontra suporte na vontade coletiva dos Estados ou no consentimento mútuo destes, sem qualquer



predomínio da vontade individual de qualquer Estado sobre os outros.

Essa doutrina não é nova e, segundo Verdross, encontra suas raízes históricas no Direito Romano,
no qual todo acordo internacional se tornava irrevogável pela vontade dos contratantes.4

Existem também algumas variantes da doutrina voluntarista. Para alguns autores, o Direito
Internacional Público se fundamenta na vontade metafísica dos Estados, que impõe limitações ao seu
poder absoluto, obrigando o Estado para consigo próprio. Trata-se da teoria da autolimitação,
defendida pelos adeptos da doutrina dos freios e contrapesos (checks and balances). O Estado
reconhece a existência de uma ordem internacional, sem contudo reconhecer que esta ordem advém
de um poder (ou de uma força) superior. O Estado, ao aceitar a existência do ordenamento jurídico
internacional, não se submete a outra coisa senão à sua própria vontade. Portanto, segundo esta
concepção, sendo o Estado "o senhor absoluto do seu poder, a vinculação internacional assumida
perante outros interlocutores só é viável se e na medida em que tenha sido aceite pelo próprio
Estado".5

Tal teoria, entretanto, não é imune a críticas.6 A primeira delas é a de que não explica como um
novo Estado, que surge no cenário internacional, pode estar obrigado por tratado internacional,
norma costumeira ou princípio geral do direito de cuja formação ele não participou com o produto da
sua vontade.

Em segundo lugar - talvez esta seja a crítica mais concreta e relevante contra a doutrina
voluntarista -, se o Direito Internacional encontra o seu fundamento de obrigatoriedade na vontade
coletiva dos Estados, basta que um deles, de um momento para o outro, se retire da coletividade ou
modifique a sua vontade original para que a validade do Direito Internacional fique comprometida, o
que ocasionaria grave insegurança às relações internacionais.7 É um completo contrassenso admitir
uma obrigatoriedade condicionada à vontade dos Estados. Como pode algo obrigatório ser resultado
de uma vontade livre? Admitir a validade desse entendimento seria admitir o desaparecimento do
Direito Internacional pela vontade dos Estados, o que não é justificável e admissível, sendo um erro
"basear o direito sobre a mera vontade do Estado".8 Ora, nenhum Estado pode, unilateralmente,
modificar o Direito Internacional, submetido que está a princípios superiores à sua vontade,
integrantes da ordem jurídica internacional. Defender o voluntarismo é, pois, permitir que os Estados
possam a qualquer momento desligar-se unilateralmente das normas jurídicas internacionais, sem
que se possa falar em responsabilidade, nem, tampouco, em violação do Direito Internacional.

A doutrina voluntarista, de índole subjetivista, não explica o fundamento do Direito Internacional,
cujas normas existem independentemente da vontade dos Estados e, em vários casos, contra essa
própria vontade. Hodiernamente, por exemplo, o voluntarismo encontra um grande obstáculo nos
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, nascidos em decorrência do terror e da
barbárie advindos da Segunda Guerra Mundial, que impõem limites à atuação do Estado nos cenários
interno e internacional, com vistas a salvaguardar os seres humanos protegidos por suas normas. O
reconhecimento do indivíduo como sujeito do Direito Internacional já impõe o abandono dos dogmas
positivistas, ultrapassados e juridicamente infundados, do dualismo de sujeitos nos planos interno e
internacional e da vontade dos Estados como fundamento último de existência da ordem jurídica
internacional.9

b)Doutrina objetivista. Do fato evidente de ser o voluntarismo incapaz de resolver o problema do
fundamento do Direito Internacional Público, houve a necessidade de se encontrar um princípio
transcendente e objetivo que viesse pôr termo à questão. Nascida nos últimos anos do século XIX,
como reação dos filósofos, sociólogos e internacionalistas às ideias voluntaristas, a corrente objetivista
apregoa que a obrigatoriedade do Direito Internacional advém da existência de princípios e normas
superiores aos do ordenamento jurídico estatal, uma vez que a sobrevivência da sociedade
internacional depende de valores superiores que devem ter prevalência sobre as vontades e os
interesses domésticos dos Estados.

Tal doutrina baseia-se em razões de ordem objetiva e tem como suporte e fundamento o Direito
Natural, as teorias sociológicas do direito e o normativismo jurídico. Contudo, a compreensão desses
elementos quando somados (direito natural, teorias sociológicas e normativismo jurídico) não é fácil,
havendo quem entenda que o fundamento último de obrigatoriedade do Direito Internacional é



apenas o direitonatural, único capaz de explicar (à exceção dos tratados) a obrigatoriedade dos
costumes e dos princípios gerais de direito.10

Para a doutrina objetivista, a legitimidade e obrigatoriedade do Direito Internacional devem ser
procuradas fora do âmbito de vontade dos Estados, ou seja, na realidade da vida internacional e nas
normas que disciplinam e regem as relações internacionais, que são autônomas e independentes de
qualquer decisão estatal. Dentre os autores mais conhecidos, representantes dessa concepção,
merecem destaque Maurice Bourquin, Georges Scelle e H. Lauterpacht, segundo os quais o Direito não
é um produto da vontade humana, mas uma necessidade advinda de fatores sociais.11

Essa doutrina, contudo, também é passível de críticas, na medida em que minimiza (e, à vezes, até
aniquila) a vontade soberana dos Estados, que também tem o seu papel contributivo na criação das
regras do Direito Internacional.

3. Fundamento do Direito Internacional na norma pacta sunt servanda. Uma terceira corrente,
mais moderna (e, a nosso ver, mais coerente) e consagrada por instrumentos internacionais, acredita
que o fundamento mais concreto da aceitação generalizada do Direito Internacional Público, dentre
as inúmeras doutrinas que procuram explicar a razão de ser desse Direito, emana do entendimento
de que o Direito Internacional se baseia em princípios jurídicos alçados a um patamar superior ao da
vontade dos Estados, mas sem que se deixe totalmente de lado a vontade desses mesmos Estados. Em
verdade, trata-se de uma teoria objetivista temperada, por também levar em consideração a
manifestação de vontade dos Estados, ao menos em sede convencional. Afinal de contas, um Estado
ratifica um tratado internacional pela sua própria vontade, mas tem que cumprir o tratado ratificado
de boa-fé, sem se desviar desse propósito, a menos que o denuncie (e então, novamente, aparece a
vontade do Estado, hábil a retirá-lo do compromisso que anteriormente assumira).

Esse tipo de consentimento é chamado de perceptivo (em contraposição ao consentimento criativo,
que cria normatividade jurídica concreta), pois nasce e ganha forma em virtude da pura razão
humana, ou se apoia, em menor ou maior medida, num imperativo ético, em que o sistema estatal
passa a não mais ter a prerrogativa de manipulação.12

Essa teoria abandona o esquema piramidal kelseniano do ordenamento jurídico, retirando o
caráter de mera hipótese da norma fundamental que justifica a existência e a validade do Direito
Internacional, para atribuir-lhe caráter de regra objetiva e demonstrada - pacta sunt servanda -, que
impõe aos Estados o dever de respeitar a sua palavra e de cumprir com a obrigação aceita no livre e
pleno exercício de sua soberania.13 Qual a razão de ser assim? A razão é, primordialmente, a
conservação da própria sociedade internacional, uma vez que, para a existência desta, é necessária a
existência anterior de um Direito. Em última análise, pode-se dizer que a sua finalidade é
salvaguardar o bem comum da sociedade internacional, por meio da manutenção da harmonia e das
boas relações entre todos os povos.14

Tal doutrina tem merecido o crédito e o respeito de grande parte dos autores contemporâneos,
notadamente os da escola italiana do Direito Internacional, cujas bases teóricas encontram supedâneo
também nas regras do Direito Natural. Nesse sentido está a lição clássica de Dionisio Anzilotti, que
demonstrou conter na norma pacta sunt servanda - segundo a qual as partes têm o dever de cumprir e
respeitar aquilo que foi acordado no plano internacional - o fundamento jurídico único e absoluto do
Direito Internacional Público, que deve servir de critério para diferençar as normas internacionais de
todas as demais normas.15 Na mesma trilha, o grande expoente da escola vienense, Alfred von
Verdross, assim lecionou: "Não é a vontade como tal, quer a de um Estado, quer a comum de todos ou
de vários Estados, que faz nascer o direito internacional; a força obrigatória deste decorre da regra
objetiva pactasuntservanda que impõe aos Estados o respeito da palavra dada".16

Outras escolas (mesmo as de autores positivistas) também destacaram a importância da norma
pacta sunt servanda, ainda que de modo diverso. Para Kelsen, por exemplo, o pacta sunt servanda é a
regra costumeira eminente (resultante da norma fundamental, a Grundnorm)da qual deriva a
obrigatoriedade dos tratados.17 Frise-se que, ao advogar a tese monista internacionalista, Kelsen viu-
se obrigado a também encontrar na norma pacta sunt servanda o fundamento do Direito
Internacional Público (que seria desnecessário adotando-se o posicionamento monista nacionalista,
segundo o qual a vontade dos Estados - e aqui, mais uma vez, repetir-se-ia o fracasso do voluntarismo -



justificaria a obrigatoriedade do direito das gentes).

O certo é que a norma pacta sunt servanda foi definitivamente consagrada, em 1969, quando da
adoção da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que a positivou (inclusive com o próprio
nome de pacta sunt servanda) no seu art. 26, nos seguintes termos: "Todo tratado em vigor obriga as
partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé". Mas a mesma ideia já havia sido anteriormente
expressa, por exemplo, no Protocolo de 17 de janeiro de 1871, da Conferência de Londres, no qual se
declarou "que é princípio essencial do direito das gentes que nenhuma potência possa livrar-se dos
compromissos de um tratado, nem modificar as estipulações, senão como resultado do assentimento
das partes contratantes, por meio de entendimento amigável".

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, ademais, consagrou nos seus arts. 53 e 64 a
noção de jus cogens como normas imperativas de DireitoInternacional geral, reconhecidas pela
sociedade internacional no seu conjunto, em relação às quais nenhuma derrogação, em regra, é
permitida. Normas de Direito Internacional geral são normas, em princípio, costumeiras (nada
impedindo que, posteriormente, venham ser positivadas em tratados). São costumeiras pelo fato de
ser praticamente impossível existir norma internacional da qual sejam partes todos os Estados do
mundo. Esse conjunto de normas imperativas, capaz de eivar de nulidade todo e qualquer tratado que
com elas conflite, demonstra a aceitação geral, pela Convenção de Viena de 1969, de alguns dos
princípios do Direito Natural. Tais regras de jus cogens impõem, pois, limitações à autonomia da
vontade dos Estados, o que se justifica na medida em que visam a proteção dos interesses individuais
dos Estados, bem como a proteção destes contra suas próprias fraquezas ou contra as desigualdades
do bargaining power.18

A vontade coletiva dos Estados, como simples ato jurídico, não pode constituir o fundamento do
Direito Internacional Público. Se o Estado externa a sua vontade, manifestando o seu consentimento,
assim o faz em virtude da existência de um princípio anterior que lhe concede esse poder. Como o
Direito não é produto exclusivo da vontade do Estado, mas antes, lhe é anterior, o que o Estado faz é
apenas reconhecer, por meio de normas jurídicas, a sua obrigatoriedade, tanto no plano interno, como
no plano internacional. E se o Estado apenas reconhece essa obrigatoriedade é porque consagra que o
Direito é uno, e também que, por meio de um princípio geral anterior, lhe concedeu o poder de gerar
normas jurídicas de cunho obrigatório. Se esse princípio emanado da ordem jurídica internacional -
pacta suntservanda -, representado pela norma última, da qual derivam todas as normas jurídicas, lhe
é anterior, não se pode olvidar que do sistema internacional é que advém a obrigatoriedade do Direito
interno. É desta norma última, ou suprema - normafundamental suprema -, que derivam todas as
demais normas jurídicas e da qual estas retiram o seu fundamento de validade. A norma fundamental
ou suprema é, por conseguinte, superior a todo o Direito positivo, ou seja, aquela cuja validade não
pertence a nenhuma outra ordem, a nenhum outro sistema de regras positivas, porque não foi
"criada" de acordo com as prescrições de qualquer outra norma jurídica. Por consequência, não se
vislumbra dualidade de sistemas, mas sim uma unicidade advinda da supremacia do Direito
Internacional. O ato jurídico estatal, assim, nada mais é do que a aplicação permitida de um Direito
preexistente e superior à sua vontade.19

Parece não assistir razão ao jurista grego Jean Spiropoulos, citado por Accioly, na crítica que fez à
norma pacta sunt servanda. Nas suas palavras: "(...) da mesma forma que quando se fala da vontade
comum ou da auto-obrigação do Estado, é preciso procurar uma norma superior, que estabeleça o
caráter obrigatório dessa vontade comum ou dessa auto-obrigação do Estado, assim também, quando
se fala da norma pacta sunt servanda, é preciso procurar ainda uma norma mais alta, que confira à
regra pacta sunt servanda o caráter obrigatório. Porque, ainda que se estabeleça, invocando-se a
prática, a validade da norma pacta sunt servanda, deverá provar-se ainda por que essa norma é
válida".20 Para nós, a objeção formulada não abala a existência e a validade da regra no plano
internacional, uma vez que os princípios de justiça já demonstraram ser o Direito Natural o
fundamento último da regra pacta suntservanda, o mesmo também a justificar as normas imperativas
de Direito Internacional geral (jus cogens), universalmente reconhecidas.

O Direito Natural, sendo emanação da própria natureza humana, entende o homem como ser
racional e social, dotado daquilo que se chama consciência; esta pode assumir várias formas, inclusive
ser coletiva e anterior à individualidade (homem individualmente considerado). O sentimento de
justiça é um tipo de consciência humana (coletiva) que, como observa Accioly, "não depende de uma



maioria e é anterior e superior à vontade do homem, que só o adquire graças à sua razão".21 Esse
sentimento, que pode se dizer pertencer à humanidade, é a melhor e mais racional justificativa para a
existência de um conjunto de normas (na sua gênese, costumeiras) superiores à vontade dos Estados.
Por isso, pode-se concluir com Brierly que a "explicação última da obrigatoriedade de todo o direito
está em que o homem, quer tomado individualmente quer associado com outros num Estado, é
forçado a admitir, como ser racional, que é a ordem, e não o caos, o princípio que governa o mundo
em que tem de viver".22 Eis aqui, então, o fundamento último (e mais verdadeiro) a justificar a
obrigatoriedade do Direito Internacional Público.
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