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• As fontes do DIP

– Estatuto CIJ

– Novas fontes e meios auxiliares



DIP – Fontes 1
o art. 38, Estatuto CIJ

1. A Corte, cuja função seja decidir conforme o direito internacional as 
controvérsias que sejam submetidas, deverá aplicar:

2. as convenções internacionais, sejam gerais ou particulares, que estabeleçam
regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes;

3. o costume internacional como prova de uma prática geralmente aceita como
direito;

4. os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas;

5. as decisões judiciais e as doutrinas dos publicitários de maior competência
das diversas nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de 

direito, sem prejuízo do disposto no Artigo 59 [decisões intra partes].

6. A presente disposição não restringe a faculdade da Corte para decidir um 
litígio ex aequo et bono, se convier às partes



DIP – Fontes 2

Art. 38, Estatuto da CIJ
tratados

costumes
princípios gerais de direito

jurisprudência
doutrina
analogia
eqüidade

Novas fontes e meios auxiliares
atos unilaterais

decisões das OI's



DIP – Fontes - Tratados

Principal e mais concreta fonte do DIP

Expressão da vontade dos Estados

Multitude de temas tratados (+ de 150 mil - ½ amb.: 1 mil)

Superioridade em relação à norma interna

Os tratados do direito dos tratados

(Convenções de Viena de 1969 e 1986)



DIP – Fontes – Costumes 1

Fonte mais antiga do DIP

Elementos: material, subjetivo

prática geral na sociedade internacional
crença de obrigatoriedade

art. 38, 3, CIJ:
o costume internacional como prova

de uma prática geralmente aceita como direito



DIP – Fontes – Costumes 2

Como se forma o costume?

Forma “clássica”
relação nova

regulada no sentido da justiça
comunidade internacional favorável

repetição da solução aplicada
aceitação como se direito fosse

Forma “contemporânea”
prática das OI's



DIP – Fontes – Costumes 3

igualdade entre costumes e tratados
(costume pode derrogar tratado e v.versa)

prova do costume: parte que o alega

expressão do costume: atos diplomáticos, 
decisões, doutrina

costumes regionais: o caso “Lotus”



DIP – Fontes – Costumes 4
O caso “Lotus”, CIJ 1927, pp. 18-19



DIP – Fontes – Costumes 5

Dificuldades

Interpretação do costume – cada Estado...

Os novos Estados e os “velhos costumes”

A teoria do persistent objector



DIP – Fontes
princípios gerais de direito

...reconhecidos pelas nações civilizadas...

princípios de direito e não do direito

aceitação por vários ordenamentos jurídicos:
boa-fé, coisa julgada, direito adquirido, pacta sunt servanda



DIP – Fontes - jurisprudência

meio auxiliar (art. 38, estatuto CIJ)
não é fonte de direito, mas de sua interpretação

Corte Internacional de Justiça
tribunais internacionais (DH, TPI, Dir. Mar...)

tribunais ad hoc (arbitragem)
tribunais nacionais

a questão dos precedentes
(decisão c/ efeitos intra partes)

v.g. Interpretação evolutiva dos casos, CEDH



DIP – Fontes - Doutrina

juristas mais qualificados das diferentes nações

não é fonte do direito, mas de sua interpretação

institutos de direito internacional

academia da Haia – Recueil des Cours

preparação de conferências internacionais

trabalhos preparatórios/evolutivos de convenções
internacionais



DIP – Fontes
Analogia e eqüidade 1

Não são meios de interpretação, mas meios para preencher
lacunas do DIP (integração)

analogia:

não está no art. 38 ECIJ

é pouco usada

possível afronta à soberania, aos DH

hipótese: a extraterritorialidade da jurisdição da CEDH em caso
de exploração de urânio na Nigéria



DIP – Fontes
Analogia e eqüidade 2

Eqüidade – ex aequo et bono

busca da justiça – d. Romano

decisão sem fundamentos no d. escrito

autorização expressa das partes

não é utilizada pela CIJ: as partes não o desejam...



DIP – Fontes – Atos unilaterais

tácitos ou expressos

autonormativos ou heteronormativos
(submissão do Estado/direitos a outros Estados)

compromisso/promessa internacional

acta sunt servanda

venire contra factum proprium non valet

tratado oral?



DIP – Fontes – Decisões das OI's

atos institucionais unilaterais

decisões, resoluções, declarações, diretivas, recomendações...

participação dos Estados: estatutos, votação

Organizações onusianas:

AG ONU, OIT, AIEN,

ECOSOC, FAO, UNESCO, FMI, BIRD...

Organizações regionais:

Cons. Europa, UE, Mercosul, CEPE...



Decisões das OI's - exemplos

Conselho da Europa
Resolução 1 (1969)

Luta contra o ruído

Resolução 187 (2004) CPLRE

DS do território europeu

AG ONU

Rio + 5 (1997), Habitat+5 (2001)


