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Solução de Controvérsias e Guerra no Direito Internacional 

 

1. RESUMO 

 

O Direito Internacional trata das relações entre estados, enfatizando a soberania, a 
independência e a não ingerência nos assuntos internos. Direito Internacional visa à 
organização entre os estados tentando trazer seriedade, harmonia e paz entre as 
relações internacionais. Como os direitos humanos acertados em tratados, relações 
de comércio, turismo, culturais, lingüísticos, direito de guerra, proteção internacional 
do meio ambiente, domínio terrestre, domínio fluvial, domínio marítimo e espaços 
internacionais. Por sua vez, os tratados firmados entre as nações cujos 
estabelecidos direitos e deveres pelas organizações internacionais poderão sofrer 
conflitos que dependendo do objeto da controvérsia resultará em uma possível 
guerra ou impasse diplomático. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Direito internacional não deve ser observado na mesma forma que o interno, ao 

contrário do que sucede com as comunidades nacionais organizadas sob a forma de 

Estados, é ainda hoje descentralizado, e o será provavelmente por muito tempo 

adiante de nossa época. No plano interno, a autoridade superior e o braço forte do 

Estado garantem a vigência da ordem jurídica, subordinando compulsoriamente as 

proposições minoritárias à vontade da maioria, e fazendo valer, para todos, tanto o 

acervo legislativo quanto as situações e atos jurídicos que, mesmo no âmbito 

privado, se produzem na sua conformidade. 

 

No plano internacional não existe autoridade superior nem milícia permanente. Os 

Estados se organizam horizontalmente, e dispõe-se a proceder de acordo com 

normas jurídicas na exata medida em que estas tenham constituído objeto de seu 

consentimento. As controvérsias que surgem entre os estados devem ser resolvidas 

de maneiras pacificas e com dignidade, porém, nem sempre ocorre desta maneira. 

 

O Direito internacional Público, dentro todos os ramos jurídicos, é o que mais tem se 

desenvolvido, principalmente depois da mudança do cenário internacional pós-
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guerra, quando começavam a aparecer, com mais vigor, as organizações 

internacionais intergovernamentais, seguidas de uma avalanche de tratados a versar 

matérias das mais diversas como a terra, o mar, os fundos marinhos, o espaço 

ultraterrestre etc. 

 

Ademais, matérias novíssimas como a proteção internacional dos direitos humanos, 

o direito internacional do meio ambiente e o direito internacional penal, que estão na 

pauta do dia da agenda internacional, também vêm trazendo grandes mudanças 

para o Direito Internacional Público contemporâneo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Analisar o conflito entre o Direito Internacional e o Direito Interno sobre as 

controvérsias e descumprimentos em tratados internacionais e os conflitos de 

guerra, verificando-se atuais manifestações e/ou possíveis soluções pacificas de 

controvérsias internacionais. As origens históricas do Direito Internacional Público; 

Verificar os critérios utilizados para definir a relação entre o direito internacional 

público e o direito interno estatal; Desmembrando o direito dos tratados e o efeito de 

seu descumprimento; Demonstrar, as organizações internacionais 

intergovernamentais;  Avaliar o andamento das soluções pacíficas.  

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa fará uso de métodos científicos para melhor compreensão do tema. 

Sempre nos limites dos objetivos propostos, a pesquisa se desenvolverá da seguinte 

forma: será utilizado o método indutivo, na medida em que serão observadas várias 

condutas de trânsito, no sentido de gerar enunciados sobre as 

causas do aumento dos crimes de trânsito na atualidade. A pesquisa bibliográfica 

será essencial, considerando que fornece um estudo teórico, embasado na lei e na 

jurisprudência, acerca dos princípios constitucionais bem como sobre as espécies de 

tratados, controvérsias e direito de guerra. Serão realizados vários procedimentos 

metodológicos, a partir da pesquisa bibliográfica, a saber: levantamento bibliográfico 
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referente a cada um dos objetivos, a fim de apresentar-se o contexto histórico, as 

características dos tratados internacionais e direito internacionais público e privado; 

identificação das fontes de regulamentação dos bens intelectuais, costumeiros e 

doutrinas; obtenção e análiseda legislação nacional e tratados internacionais 

pertinentes, a fim de propiciar a abordagem de direito comparado; aquisição e 

análise da motivação legislativa na proposição e elaboração da legislação nacional; 

estudo crítico do material doutrinário sobre as controvérsias e descumprimentos em 

tratados internacionais e conflitos de guerra.; seleção e análise de decisões 

jurisprudenciais dos principais tribunais nacionais e internacionais sobre as 

controvérsias internacionais; artigos publicados em revistas especializadas, 

acórdãos de tribunais superiores, textos publicados na internet, congressos,  dos 

debates legislativos, tudo com o propósito de determinar, com base na doutrina e 

legislação pertinentes de decisões judiciais existentes, a titularidade original da 

produção intelectual nos institutos de ensino e pesquisa. A pesquisa de campo 

também será realizada, visto que serão elaborados questionários e entrevistas com 

diversos estudiosos do assunto, como professores, advogados e juristas em geral, 

para identificar os problemas e necessidades para a efetivação da proteção jurídica 

aos bens intelectuais, a fim de apontar os caminhos para viabilizar a soluções para 

os problemas e necessidades encontrados referentes à efetivação da proteção 

jurídica aos bens intelectuais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Pesquisa em livros da aérea e obviamente na internet e juntamente com sítios 

internacionais a respeito do assunto como todo. 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

O direito das gentes visa um parecer dos Estados que se organizam 

horizontalmente, e dispõe-se a proceder de acordo com as normas jurídicas na 

exata medida em que estas tenham constituído objeto de seu consentimento. No 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

4 
 

âmbito internacional é necessário o total cuidado quando tratamos de relações 

entre os Estados, pois, dele pode acarretar uma guerra e nos dias atuais, a 

comunidade internacional vem repudiando todas as formas de guerras. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito das gentes visa um parecer dos Estados que se organizam 

horizontalmente, e dispõe-se a proceder de acordo com as normas jurídicas na 

exata medida em que estas tenham constituído objeto de seu consentimento. No 

âmbito internacional é necessário o total cuidado quando tratamos de relações entre 

os Estados, pois, dele pode acarretar uma guerra e nos dias atuais, a comunidade 

internacional vem repudiando todas as formas de guerras.  

Através deste artigo foi possível observar todas as formas de soluções em que o 

ordenamento jurídico internacional nos permite aplicar em situações de 

controvérsias. 
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