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Universalização

Avanços

O direito internacional nasceu
como ius gentium no século
XVI, consolidou-se como
direito dos estados-nações e,
após a Segunda Guerra
Mundial, renasce como um
novo direito das gentes
universal.

Desafios
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Regionalização

Avanços

Refere-se à criação de espaços
regionais por razões
econômicas, políticas,
estratégicas ou culturais,
dentro dos quais as várias
comunidades políticas, os
vários Estados encontram
formas de solidariedade e de
cooperação qualificadas.

Desafios
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Institucionalização

Avanços
O Direito Internacional deixou
de ser um direito das relações
bilaterais ou multilaterais
entre os Estados. É um Direito
presente cada vez mais nos
organismos internacionais, na
Organização das Nações
Unidas e nas agências
especializadas.

Desafios
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Funcionalização

Avanços
Relaciona-se com a institucionalização,
num duplo sentido. Por um lado, o
Direito Internacional extravasa cada
vez mais o âmbito das meras relações
externas e entre os Estados e penetra,
cada vez mais, em quaisquer matérias.
Em nível interno, assume tarefas de
regulamentação e de solução de
problemas, como a saúde, o trabalho,
o ambiente etc. Em segundo lugar, essa
funcionalização acompanha a criação
de organismos internacionais capazes
de permitir essa solução, uma espécie
de ministérios internacionais que
fazem o complemento dos ministérios
nacionais.

Desafios
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Humanização

Avanços
O Direito Internacional torna-se,
também, um Direito Internacional
dos Direitos Humanos, somando-
se ao Direito Internacional
Humanitário, ao Direito
Internacional dos Refugiados e ao
Direito Internacional Penal, na
confluência da proteção
internacional dos seres humanos
não só na condição de
estrangeiros (proteção
diplomática), mas também na
condição de nacionais e cidadãos.

Desafios
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Objetivação

Avanços
Representa a superação do dogma
voluntarista. O Direito Internacional é o
Direito da comunidade internacional; é um
conjunto de princípios sem a observância
dos quais não são possíveis: a convivência
internacional; a proteção objetivista das
normas dos tratados internacionais na linha
da Convenção de Viena sobre Direito dos
Tratados de 1.969; crescente papel dos
tratados multilaterais; e o desenvolvimento
de todo um regime dos tratados
internacionais, particularmente no que
tange às reservas em que a vontade dos
Estados é cada vez de menor importância
perante a função objetiva das normas de
Direito Internacional

Desafios
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Codificação

Avanços

O Direito Internacional passa
de um direito precipuamente
consuetudinário para um
direito de codificação, através
da obra importantíssima da
Comissão de Direito
Internacional traduzida em
inúmeros textos de tratados.

Desafios
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Jurisdicionalização

Avanços
O Direito Internacional dota-se
de tribunais de variada
natureza para resolverem as
mais variadas questões: cortes
regionais de direitos humanos,
tribunais penais, tribunal do
direito do mar, tribunais de
blocos regionais.

Desafios
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Esverdeamento

Avanços Desafios
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O Direito Internacional em sua
vertente ambiental
desenvolve-se a partir dos
anos 1970 e atualmente conta
com diversas convenções-
quadro com uma engenharia
jurídica própria, ampla
ratificação e estreita
vinculação à proteção e
promoção dos direitos
humanos.



É preciso imaginar Sísifo feliz
(A. Camus)(
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