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A GLOBALIZAÇÃO E AS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NA SOBERANIA DOS 

ESTADOS 

 

Maria Luiza Barth Barboza  

 

RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo evidenciar as mudanças jurídicas acarretadas pela 
globalização em detrimento do poder soberano dos Estados. Após a sedimentação 
conceitual de Soberania e Globalização por meio da pesquisa bibliográfica, foi 
realizada uma análise qualitativa das transformações do direito interno e externo, 
utilizando-se do pensamento de grandes pensadores, filósofos, doutrinadores e 
juristas. Concluiu-se que a soberania é o poder emanado do povo, que é 
monopolizado pelos Estados para obedecer à vontade social. Já a globalização é 
descrita como fenômeno global que busca a unicidade da sociedade por meio da 
criação de órgãos internacionais deliberativos, consultivos e sancionadores. A 
presente pesquisa foi embasada nas ponderações a respeito o valor da soberania 
perante o avanço dos organismos internacionais no âmbito da produção normativa 
e solução de conflitos. Por fim, foi ressaltado que um dos ramos estimados dentro 
comunidade global é o direito ambiental internacional, sendo que foram realizados 
diversos tratados plurilaterais visando a proteção do meio ambiente como fonte de 
riqueza da humanidade. 
 
Palavras-chave: soberania; mundialização; produção normativa; solução conflitual. 
 
 
GLOBALIZATION AND THE LEGAL IMPLICATIONS FOR STATE 
SOVEREIGNTY 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to highlight the legal changes brought about by globalization to the 
detriment of the sovereign power of states. After the conceptual sedimentation of 
Sovereignty and Globalization through bibliographic research, a qualitative analysis 
of the transformations of internal and external law was carried out, using the thought 
of great philosophers, doctrinators and jurists. It was concluded that sovereignty is 
the power that emanates from the people, which is monopolized by states to obey 
the social’s will. Currently, globalization is described as a world phenomenon that 
seeks the uniqueness of society by creating deliberative, advisory and sanctioning 
international bodies. This research was based on considerations about the value of 
sovereignty in confront of advancement of international organizations in the sphere 
of normative production and conflict resolution. Finally, it was emphasized that one 
of the most esteemed branches within the global community is international 
environmental law, since several plurilateral treaties were made to protect the 
environment as a source of humanity's wealth. 
 
Keywords: sovereignty; globalization; normative production; conflict resolution.
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo suscitar algumas das mudanças 

decorrentes do fenômeno da globalização.  

Durante a pesquisa foi possível perceber que, a priori, é necessário 

estabelecer um significado para o conceito de soberania, vez que uma das 

principais alterações ensejadas pela globalização é justamente o aparecimento de 

uma ordem jurídica mundial que altera também o ordenamento interno.  

Assim, após entender do que se trata o poder soberano das nações, é 

importante compreender o que é a globalização por meio de sua evolução 

conceitual e histórica.  

Juntando o conceito de soberania estatal e mundialização, percebe-se que 

há uma sobreposição de valores opostos que, quando confrontados, geram conflitos 

de grande repercussão.  

Pautado em doutrinas, artigos, acordos internacionais e outras fontes 

bibliográficas, a problematização exposta é referente às consequências jurídicas da 

globalização, utilizando-se de uma abordagem dedutiva para se chegar a alguma 

conclusão, por meio da pesquisa qualitativa.  

Sendo de moderada importância para desvendar o futuro do ordenamento 

jurídico, ante as mudanças consolidadas através do tempo, o presente trabalho 

busca elucidar que o direito internacional ganhará cada vez mais espaço perante 

os Estados, com uma tendência à convencionalidade de regras e objetivos de 

cooperação mundial.  

Examinou-se a criação de instituições governamentais, ou não, que 

assumem atribuições que antes eram dos Estados, com objetivos e funções 

delimitados, conforme a necessidade da ordem e das leis internacionais.  

Além disso, foi ressaltado o crescimento da área do Direito Ambiental 

Internacional, que é amplamente discutida e legislada em pelos organismos 

internacionais, visto que o direito ao meio ambiente equilibrado atravessa as 

fronteiras dos países, sendo de exímia importância a tutela deste por órgãos 

supranacionais.  

 

 

2. CONCEITO DE SOBERANIA 
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Ainda que mutável através do tempo, poucos assuntos foram capazes de 

gerar discussões tão profundas quanto a definição de soberania. Desde os 

pensadores clássicos, a noção do que é soberania deriva de um mesmo princípio: 

a transformação da força em Poder Legítimo.  

De uma maneira simplista, foi classificado por Luigi Ferrajoli (2007, p. 02) 

como o poder superior que não reconhece outro acima. 

Como bem pontua Jean-Jacques Rousseau (1973, p. 265):  

 

o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo 
cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou 
pessoas suficientemente simples para acreditá-lo.  

 

Em complemento, o jurista Raymond Carré de Malberg (2001, p. 1.163), 

classifica que “a soberania primária, o poder constituinte, reside essencialmente no 

povo, na totalidade e em cada um dos seus membros”.  

Acompanhando a evolução interpretativa, ligou-se à ideia de uma instituição, 

seja ela composta por um só governante ou diversos, que centraliza a legítima. 

Sendo este poder emanado por uma divindade ou pela vontade popular, o elo em 

comum é sempre a presença do Estado. Neste raciocínio é que Hobbes (2009, 

p.127) pontua que “Todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o 

poder soberano é conferido, mediante o consentimento do povo reunido, derivam 

dessa instituição do Estado. ”  

Em outras palavras, o Estado organizou o poder constituinte originário, 

monopolizando a capacidade imperativa sobre povo e tornando-se soberano para 

determinada sociedade. 

O poder constituinte originário veio a se tornar elementar para a concepção 

de soberania, vez em que, a partir do momento que os Estados se organizam como 

instituição que cuida e impõe limites a uma sociedade, esta também deve ter 

consigo a sua representatividade (TEIXEIRA, 2003, p. 204).  

Neste sentido, Maquiavel (2012, p. 29) em sua obra O Príncipe, declara que 

“Todos os Estados, todos os domínios que tiveram e têm poder sobre os homens 

foram ou são repúblicas ou principados”.  

Desse modo, necessário ressaltar que a formação do Estado é elemento 

intrínseco para o aperfeiçoamento do poder soberano. Na concepção de Hobbes 
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(Apud WEFFORT, 2006, p. 62), o Estado é derivado da lei natural conjugado com 

a assinatura do contrato social: 

  

Isto é mais do que consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira 
unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um 
pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é 
como se cada homem dissesse a cada homem: Cedo e transfiro 
meu direito de governar-se a mim mesmo a este homem, ou a esta 
assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu 
direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. 
Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama 
Estado, em latim civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã, 
ou antes (para falar em termos mais relevantes) daquele Deus 
Mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus Imortal, nossa paz e 
defesa. 
[...] essência do Estado, a qual pode ser assim definida: Uma 
pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos 
recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como 
autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da 
maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a 
defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama 
soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os 
restantes são súditos. 

 

Dito isso, verifica-se que o surgimento do Estado como instituição soberana 

decorreu da organização dos povos de modo concentrado (PEREIRA, 2017, p.160), 

de forma que um grande ente representasse o todo, garantindo-lhes em troca, seus 

direitos fundamentais, que naquela época podia-se definir simplesmente como a 

garantia de um “bem-estar social”.  

Importante ressaltar que, de acordo com Foucalt (2008, p. 442 apud BARTH, 

2018, p. 48): 

 

O liberalismo europeu dos séculos XIX e XX impôs uma nova 
racionalidade de governo e o mercado econômico, com a sua forma 
de produção da verdade, segundo Foucault, passou a ser a 
justificação do poder. O filósofo acusa a economia – principalmente 
na Alemanha dos anos trinta – de ser a criadora da soberania do 
Estado e do Direito Público, pois, o enriquecimento individual, 
apoiado pela Igreja, passa a ser substituído pelo enriquecimento 
global, como sinal da adesão dos indivíduos ao Estado. 

 

Para que o Estado exerça sua função como garantidor do direito, necessário 

esclarecer que tal não se faz apenas pelo uso da força bruta, mas sim pela força 

institucionalizada. Hans Kelsen (2005, p. 274) avalia que:  
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O poder, num sentido social, só é possível dentro de uma estrutura 
de uma ordem normativa regulando a conduta humana. Para a 
existência de tal poder, não basta um indivíduo ser efetivamente 
mais forte que outro e poder forçá-lo a certa conduta, como se fosse 
um animal à submissão ou se põe uma árvore abaixo. O poder, num 
sentido social ou político, implica autoridade e uma relação de 
superior para inferior. 

 

Em outras palavras, deve haver uma aceitação por parte da sociedade, que 

acredita na figura do Soberano como fonte de onde emana o poder. Perdendo-se a 

confiança nesta figura, a própria sociedade cai em descrédito, seja internamente ou 

perante outros Entes.  

Neste sentido, Rousseau (2011, p. 50) aduz que o verdadeiro poder soberano 

está nas mãos do povo, sendo que o governante é mero instrumento para alcançar 

o exercício da vontade geral e pontua que: 

 

A Soberania é indivisível pela mesma razão de ser alienável. Porque 
ou a vontade é geral, ou não, ou é a do corpo do povo, ou de só 
uma parte dele. No primeiro caso, a vontade declarada é um ato de 
soberania e faz lei. 

 

A partir deste pensamento é que surge o conceito da democracia como meio 

de governo soberano, vez que atende a vontade do povo, afastando a ideia de que 

o poder jazia apenas nas mãos do governante.  

Por uma ótica instrumental, o governante possui o poder de representar 

aquela sociedade, mas caso a maioria sinta que não está sendo ouvida, pode despir 

a figura de seu cargo, função ou até mesmo de seu direito por nascimento.  

Esta linha de pensamento ensejou mudanças na forma de governo, visto que, 

na atualidade, a democracia é vista como forma mais justa de atender a população, 

sendo considerada por muitos como o melhor meio de servir ao povo. Rosanvallon 

(2018a) ensina que a democracia atual significa:  

 

Uma nova era de identidade, ligada ao desenvolvimento de um 
individualismo de singularidade. Isso modifica as percepções da 
sociedade e as expectativas dos cidadãos. Abre-se assim, uma 
nova etapa de emancipação humana, caracterizada pelo desejo de 
ter acesso a uma existência plenamente social.  

 

Portanto, com a concretização conceitual, pode-se dizer que Soberania é o 

cumprimento do desejo do povo, por vias institucionais, onde o poder é depositado 
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nas mãos do eleito. Logo, “dar politicamente seu lugar ao povo implica então 

representar o povo “jurídico” em sua figura constitucional”, pontua o autor 

(ROSANVALLON, 2018b).  

É possível identificar que a soberania atua no meio econômico, jurídico e 

político da nação, vez que é necessário que esteja concretizada nesses três 

elementos para que a nação seja vista como soberana perante as demais (TAIAR, 

2009, p.14). 

Ao aprofundar os estudos neste assunto, se faz pertinente as seguintes 

indagações: de que adianta o governante atender à sociedade que lhe elegeu, se 

os demais Estados não reconhecem o seu poder? Estaria a soberania sujeita aos 

fatores externos internacionais? Pode uma Nação usurpar a soberania alheia? 

A partir desses questionamentos é que se identifica a existência de dois 

fatores constituintes: a supremacia interna e a independência externa. 

No que diz respeito à concepção de soberania interna, tem-se que esta 

emana do povo, que por necessidade passa a se organizar em prol da coletividade 

que deste passa a depender (TEIXEIRA, 2003, p. 206). 

Nesta toada é que o ilustre doutrinador Zulmar Fachin (2018) define a 

concepção de soberania interna como: 

 

[...] a faculdade de o poder constituinte originário (o povo) 
estabelece a organização de seu Estado segundo o seu próprio 
alvedrio, desde que não viole os objetivos internacionais assumidos, 
em especial aqueles que garantem a proteção dos direitos 
humanos. 

 
 

Em outras palavras, a partir da soberania interna é que surgem as primeiras 

formas de organização do Estado, passando a ser reconhecido por seu povo como 

ente soberano e respeitado entre os habitantes daquela localidade. 

Já no tocante a concepção de soberania externa, esta é voltada para o plano 

internacional, do qual, de maneira sucinta, se pauta no reconhecimento de 

determinado Estado em face aos demais como independente, como bem pontua 

Fachin (2018, p. 12-13) ao dizer que “A soberania no plano internacional, por sua 

vez, reconhece os Estados como iguais e independentes, desde que, novamente, 

não violem os objetivos globais. ” 
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Ao estabelecer que um Estado deve respeitar a soberania dos demais, 

adentra-se em uma realidade delicada pois, deve-se deixar uma injustiça acontecer 

à um povo para que a Legítima do governo seja respeitada? Isso ocorre no âmbito 

internacional, onde a consequência de reconhecer a soberania de outrem é a 

aceitação de que as leis domésticas serão regidas internamente, escolhidas por 

quem detiver o poder, em razão do princípio da igualdade entre os Entes e o 

princípio da não intervenção (MENEZES, 2005).  

A colaboração internacional e o reconhecimento dos Estados como figuras 

Soberanas teve como marco histórico a consolidação da ONU para soluções 

alternativas de conflitos, as assinaturas de acordos e a fixação de metas coletivas.  

O art. 2º da Carta das Nações Unidas (BRASIL, 1945) foi o que 

expressamente determinou a aplicação dos princípios supracitados, eis que: 

 

Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas 
a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da 
jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os Membros a 
submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente 
Carta; este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das 
medidas coercitivas constantes do Capítulo VII. 

 

Seguindo esta lógica, conclui-se que cada Estado possui poder próprio que 

emana do desejo do povo, sendo que ao atendê-lo é reconhecido como soberano 

perante os demais Entes que, de maneira igualitária, devem respeitar a jurisdição 

imposta.  

Ressalta-se que, a igualdade conferida neste tratado é meramente uma 

ficção jurídica para estabelecer os limites de atuação entre uma nação e outra. No 

entanto, a aplicabilidade deste dispositivo não é geral, vez que no âmbito 

internacional apenas se obrigam ao cumprimento os aderentes dos tratados, sendo 

que, justamente pela existência da soberania, não se pode forçar outra Nação a 

assinar acordos. 

Em face a todo o exposto, tem-se, portanto, que soberania em sua gênese 

histórica nasce através da transformação da força em poder legítimo, todavia, 

devendo trazer em sua essência os anseios dos povos a quem este poder fora 

conferido, originando na formação da figura de um Estado organizado. 

Não obstante, de maneira breve e sucinta, Zulmar Fachin (2018, p. 16) 

conclui que: 
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Soberania é o poder do Estado. Divide-se em soberania interna (que 
garante o monopólio normativo e coativo nos limites do território 
estatal) e externa (igualdade e independência entre todos os 
Estados no plano internacional. 

 

Sendo assim, o conceito de soberania se divide na concentração do poder 

sobre questões normativas, definindo limites e imposições a seus povos, inclusive, 

devendo agir de forma coativa para que os mencionados limites sejam respeitados 

por aqueles que a entidade estatal representa. 

Por fim, no âmbito internacional, deve também o Estado ser reconhecido 

pelos demais, bem como respeitar tratados e acordos e, devido à tamanha 

complexidade do assunto, visualizou-se que o fenômeno da globalização trouxe 

novos desafios mundiais que ameaçam a organização dos Estados como se 

conhece hoje (HELD, 1995). 

 

 

3. CONCEITO DE GLOBALIZAÇÃO 

 

Com o avanço histórico e tecnológico, o mundo moderno deu início à era da 

Globalização, caracterizada como a união de mercados financeiros, voltados para 

inovação tecnológica, científica e cultural, onde ocorre a ruptura de fronteiras para 

possibilitar a cooperação mundial, sem que exista um centro mandatário. A respeito 

da globalização, Bauman (1999, p. 58) conceitua que: 

 

O significado mais profundo transmitido pela idéia da globalização 
é o do caráter indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos 
assuntos mundiais; a ausência de um centro, de um painel de 
controle, de uma comissão diretora, de um gabinete administrativo. 

 

Apesar da popularidade alta do termo após a década de 1970, os estudiosos 

analisam este acontecimento desde o século XIX, quando a produção em massa 

ultrapassa os limites regionais, tornando possível às pessoas distantes o acesso 

àquele material. Eric Hobsbawn (1994, p. 92) a respeito da globalização, conceitua 

que:  
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[...] é uma divisão mundial cada vez mais elaborada e complexa de 
trabalho; uma rede cada vez maior de fluxos e intercâmbios que 
ligam todas as partes da economia mundial ao sistema global.  

 

Além de produtos, hoje existe a presença de costumes, culturas e ideias 

difundidas pelas mais diversas sociedades em razão da liberdade de troca de 

informações. Como disserta Luis Carlos Bresser Pereira (2001, p. 181):   

 

O atual fenômeno da globalização está profundamente vinculado ao 
desenvolvimento do transporte aéreo e das empresas 
transnacionais à revolução nas comunicações e na tecnologia de 
computação, e às sinergias entre esses elementos chaves do 
processo.  

 

Com o intuito de unicidade mundial, a globalização por muitas vezes é 

atrelada à modelos econômicos capitalistas, motivo pelo qual é criticada por muitos 

pensadores (JO; SOBRINO, 2004, p. 19). 

Ainda que tal concepção seja parcialmente correta, não se pode esquecer 

que é, primeiramente, um fenômeno mundial ocasionado pelo avanço tecnológico 

que possibilita o acesso rápido a fatos e informações, não estando atrelada a 

nenhum governo ou Estado. Assim pontua McGrew e Held (2001a, p. 09):  

 

A própria ideia de globalização parece perturbar os paradigmas 
estabelecidos e as ortodoxias políticas. Frequentemente, pouca ou 
nenhuma correspondência consistente se evidencia entre as 
posições adotadas pelos protagonistas do debate sobre a 
globalização e seus compromissos ideológicos ou intelectuais 
particulares. 

 

Porém, é de se ressaltar que a globalização está remotamente baseada nos 

pensamentos liberais, vez que é fruto de uma sociedade do consumo que almeja o 

livre mercado global e não visa amortizar as desigualdades sociais. 

Assim, pode-se aduzir que o processo de globalização “não é uniforme, 

sendo que não atinge todos os países da mesma maneira, e, mesmo dentro de um 

único Estado, não atinge todos os habitantes do mesmo modo” (SPOSATI, 2000. p. 

43). 

Em outras palavras, ainda que a globalização vise a colaboração entre os 

Estados, inclusive de maneira supranacional, esta não foi estudada como remédio 

para amenizar as diferenças sociais mundiais, mas sim para a criação de uma 
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cooperação internacional plena, ou seja, “tais mudanças alicerçaram novas 

possibilidades e alternativas mundiais mais integradas [...]” (FORNASIER; BEDIN; 

LEVES, 2019, p. 10).  

Ainda, deve-se realizar a distinção entre internacionalização e globalização. 

A primeira é caracterizada pelo aumento da extensão geográfica das atividades 

econômicas através das fronteiras nacionais, não constituindo fenômeno novo. Já 

a segunda, implica em uma forma mais complexa e profunda, pois há um certo grau 

de integração funcional entre as atividades econômicas dispersas em escala 

planetária e é pautada em um crescimento cada vez mais pronunciado dos fluxos 

do capital financeiro de caráter volátil ou fictício (HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p. 

41). 

Assim, é possível inferir que enquanto a internacionalização é relacionada às 

atividades econômicas fronteiriças, a globalização constitui integração de 

economias dispersas mundialmente, que não necessitam coabitar o mesmo 

espaço, conforme pontua Held (2001, p. 13): 

 

A globalização gera uma certa mudança cognitiva, que se expressa 
numa conscientização popular crescente do modo como os 
acontecimentos distantes podem afetar os destinos locais (e vice-
versa), bem como em percepções públicas da redução do tempo e 
do espaço geográfico. 

 

Nesta seara, pode-se concluir que a mundialização é um fenômeno 

concebido com a evolução tecnológica, que permite a simbiose econômica, social 

e cultural entre entes próximos ou distantes territorialmente, de modo que os 

acontecimentos geram repercussões mundiais.  

Ocorre que, em decorrência do crescimento desenfreado dessa 

informatização, surgiram novos desafios jurídicos entre o direito interno e o direito 

internacional, tais como o conflito entre normas. 

 

 

4. AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA GLOBALIZAÇÃO PERANTE A 

SOBERANIA  
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Em análise aos conceitos anteriormente expostos, percebe-se uma clara 

dicotomia entre o respeito ao Poder Soberano interno e o cumprimento das normas 

de caráter transnacional. Conforme pontuado por Luiz Alberto Rocha (2008, p. 12) 

 

Nessa fase pós-nacional, os Estados são obrigados a conviver com 
outros atores internos (sociedade civil organizada em nível global) 
e externos (organismos internacionais diversos) sob os quais não 
têm poder de controle. Tudo isso proporciona, no mínimo, a 
relativização da soberania (soberania limitada) em nome de uma 
organização supranacional que conjuntamente possa ensaiar 
soluções para seus problemas comuns.  

 

Portanto, infere-se que além das mudanças ocasionadas no âmbito 

doméstico, os Estados enfrentam desafios em nível global, com destaque nas 

mudanças versadas sobre produção normativa e solução de conflitos (FRIEDRICH, 

2001, p. 14). 

Tanto a produção normativa quanto a atividade jurisdicional eram atreladas 

ao governo interno de um país, mas, em razão do crescimento desenfreado da 

globalização, tais atribuições acabaram delegadas aos órgãos transnacionais, por 

meio da realização de acordos, tratados e criação de cortes internacionais. 

Alguns pensadores acreditam que a transferência dessas atribuições 

acarreta a diminuição do valor estatal diante da expansão global. Como pontua 

Torres (1997, p. 37):  

 

Esse enfraquecimento do Estado Nacional, vale ressaltar, dá-se de 
duas formas: voluntariamente, quando o Estado delega 
competências deliberadamente a instâncias supranacionais, 
fortalecendo organismos mundiais, e ou de forma involuntária, 
decorrente do próprio processo de globalização. 

 

Tal concepção é embasada por um sentimento nacionalista em busca da 

concretização da soberania legal, sob a percepção de que na atualidade, parte de 

sua função seria entregue para órgãos da esfera internacional, como a ONU ou a 

Corte Internacional de Direitos Humanos. 

Ocorre que, esta visão é rebatida em razão da existência de limites formais 

e materiais, impostos pelas próprias instituições globais em suas deliberações, que 

possuem caráter de convencionalidade (HELD,1995. p. 78). 
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No mesmo passo, surge também a corrente que acredita que o poder 

Soberano se satisfaz perante a validação das normas internacionais, de maneira 

que “é o Estado nacional, em última análise, que detém o monopólio das normas, 

sem as quais os poderosos fatores externos perdem eficácia” (SANTOS, 2001, p. 

76-77). 

Desta forma, seria o ente soberano o responsável por validar as normas 

externas, sendo que continua a exercer o monopólio jurídico em última instância. 

Esta visão analisa que, mesmo com a possibilidade de legislação ou sanção por 

órgão internacional, o Estado continuaria a se submeter apenas ao que se adequa 

às leis regionais, podendo sempre escolher entre aderir ou não ao acordo ou 

organização. Do mesmo modo entende Cruz (2013, p. 75): 

 

A existência de uma sociedade internacional e, conseqüentemente, 
de obrigações vinculantes para o Estado, não é incompatível, em 
princípio, com a soberania deste. Tal compatibilidade é resultado do 
princípio de que os compromissos internacionais do Estado derivam 
do consentimento deste mesmo Estado. 

 

Perante a legislação brasileira, fica claro que a defesa da soberania é o 

objetivo principal da Constituição Federal, conforme exposto na Emenda 

Constitucional número 45, em seu artigo 5º, parágrafo 3º (BRASIL, 2004): 

 

Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.  

 

Observa-se que, ao limitar a equivalência dos tratados internacionais às 

emendas constitucionais apenas aos que versem sobre direitos humanos, o 

legislador limitou a força normativa de convenções internacionais. Ainda, pontuou a 

necessidade de aprovação perante o órgão legislativo para dar validade jurídica ao 

feito.  

Em complemento, doutrinadores brasileiros afirmam que a jurisprudência e a 

doutrina internacional têm sido unânimes em consagrar a primazia do direito 

internacional (SILVA; ACCIOLY, 1998, p. 62) de maneira que também pontuam 

sobre a escolha da corrente dualista no ordenamento brasileiro (MELLO; TORRES, 

1999. p. 24). 
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Assim, pode-se verificar que a globalização acarretou uma alteração da 

ordem constitucional brasileira, vez que após a convencionalidade da norma 

internacional, esta obriga ao aderente seu cumprimento. Denota-se do parecer 

consultivo nº 23 da Corte Permanente de Justiça que "um Estado não pode invocar 

a sua própria Constituição para subtrair-se às obrigações do Direito internacional e 

dos tratados" (1932, p. 24). 

Neste ínterim, fica claro que apesar do caráter optativo das normas 

internacionais, após a sua promulgação, estas impedem a validação de leis 

contrárias por força do princípio da preeminência hierárquica da norma internacional 

em lei posterior (RANGEL, 1967, p. 122). De acordo com Fraga (1998, p. 83-84): 

 

Na época atual, admitir-se possa o Legislativo, por lei, contrariar o 
tratado, que aprovou, é, em suma, reconhecer o predomínio das 
Assembléias, em franca oposição a dispositivo constitucional que 
declara harmônicos e independentes os Poderes do Estado, se não 
há, para tanto, expressa autorização da Lei Maior. 

 

Resta claro que, a globalização possibilitou a criação de normas 

internacionais supra e infraconstitucionais, onde o ente estatal se obriga a 

uniformizar o ordenamento jurídico em consoante ao pactuado. 

Além disso, o método de solução de conflitos no patamar mundial foi alterado 

diante da expansão da globalização, assuntos que antes eram resolvidos de 

maneira violenta hoje são tratados pacificamente por institutos internacionais, 

inclusive estabelecendo durante os acordos as “cláusulas de soluções pacíficas de 

controvérsias” (SOARES, 2004, p. 165-166).  

O art. 23 da Carta das Nações Unidas (BRASIL, 1945), buscando viabilizar 

as soluções pacíficas, estipulou que: “Todos os membros deverão resolver suas 

controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam 

ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais”, pautando-se na 

mediação, conciliação, arbitragem e outros métodos listados no art. 33 da mesma 

Carta.  

Em consequência da organização entre múltiplos países, foram criados 

tribunais internacionais, com funções específicas e permanentes, para processar e 

sancionar os Estados, como a Corte internacional de Justiça e Tribunal Penal 

Internacional.  
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Tais órgãos, apesar de mais antigos do que o conceito de globalização, se 

consolidaram perante a ordem jurídica mundial em decorrência da proximidade 

fictícia proporcionada pelo fenômeno, de maneira que hoje já possuem suas 

competências reconhecidas perante os Estados (ROCHA, 2018, p. 34).  

Um grande exemplo de instituição internacional que foi consolidada com o 

avanço da mundialização é a ONU, que edita princípios e regras a serem seguidos 

pela comunidade internacional. O autor Schwarzenberger (1967, p. 117-140) pontua 

que no atual estágio de desenvolvimento social, os princípios expressos na carta da 

ONU operam como tentativa de criação de regras consensuais de ordem pública 

internacional, constituindo uma "quase-ordem" internacional. Esta denominada 

“quase-ordem” é encontrada também nas sanções internacionais, onde o órgão 

coator obriga o Estado-parte ao cumprimento do pactuado ou das decisões judiciais.  

Em outras palavras, com a violação das responsabilidades contraídas 

perante a ordem internacional, incorre o Estado em ato ilícito sujeito a sanções.  

As obrigações contraídas no âmbito supranacional podem ter diversas 

origens (ANDRADE, 2007, p. 07), sendo que: 

 

As mais   comuns   são   de   natureza   convencional (provenientes 
de tratados internacionais) ou costumeira (oriundas do costume 
internacional), mas atos unilaterais, decisões judiciais ou outras que 
também podem ser fontes de obrigações internacionais.  

 

Ao aprofundar ainda mais o assunto, é possível inferir que a participação 

internacional se dá também por vias não institucionalizadas, ou seja, por atos de 

particulares que trazem consequências globais, como é o caso do direito ambiental 

internacional.  

Esse ramo do direito, tutelado principalmente por meio de tratados e 

previsões da ONU, abarca a ação de particulares que podem ensejar a 

responsabilização estatal na esfera mundial, como no caso de poluição excessiva, 

crimes ambientais e descumprimento de acordos ambientais (VARELLA, 2004, p. 

57-58).   

Tratando-se de direito difuso, este é uma das ramificações jurídicas que mais 

cresceram com a globalização, pois o cenário mundial buscou considerar o meio 

ambiente como sujeito de direitos, de maneira que marcou grande parte das 
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convenções internacionais nos anos 90, como a RIO DE JANEIRO (1992), BEIJING 

(1995) e Istambul (1996) (VARELLA, 2004, p. 64).   

Conforme exposto por Nazo e Mukai, “O Direito Internacional Ambiental 

tendeu a expandir-se de um modo globalizante, universal, interagindo com outros 

ramos do próprio direito e com outras ciências extra-jurídicas” (NAZO; MUKAI, 2001, 

p. 96), sendo que ainda está em evolução, sendo uma das pautas mais visadas 

para acordos internacionais.  

Diante de todo o exposto, é possível auferir que a globalização impactou 

profundamente a ordem jurídica mundial, seja de maneira interna ou externa, por 

meio da alteração nos meios de soluções conflituais, onde criou instituições voltadas 

para resolução de confrontos e produção legislativa, criando um padrão normativo 

que ultrapassa as fronteiras dos Estados.  

Observou-se ainda que, por toda a reforma jurisdicional moderna, o direito 

internacional continua evoluindo e ganhando espaço também perante o direito 

interno, de modo que alguns países sentem que a soberania é ameaçada pela 

mundialização jurídica.  

 

 

5.       CONCLUSÃO 

 

Em uma análise histórica, percebe-se que o conceito de soberania e 

globalização acabaram por colidir, sendo que um adentrou o campo de estudo do 

outro.  

O fenômeno da mundialização acarretou mudanças de cunho social, 

econômico e jurídico na organização dos Estados. Com foco na transição jurídica, 

este trabalho evidenciou que, na atualidade, existem pensadores que acreditam no 

avanço global como risco à soberania, enquanto que outros explicam não haver de 

fato uma diminuição do papel estatal.  

Tais alterações ocorrem principalmente no âmbito da produção legislativa e 

na resolução conflitual, tendo em vista que os órgãos globais estão assumindo 

papéis que antes eram privativos aos Estados.  

Por meio da criação de organismos internacionais, como tribunais, 

convenções, acordos e tratados, a comunidade global busca a homogeneização do 
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ordenamento jurídico, utilizando-se de mecanismos como a convenção de normas 

e aplicação de sanções (cíveis ou penais). 

Ante ao exposto, conclui-se que, com o avanço da sociedade globalizada 

mudanças na extensão do poder soberano irão ocorrer, como forma de defesa e 

consolidação das normas internas em detrimento do internacional.  

Tais alterações ocorrem no âmbito da produção legislativa e na resolução 

conflitual, tendo em vista que os órgãos globais estão assumindo papéis que antes 

eram privativos aos Estados.  

No mesmo passo, o direito ambiental internacional é um dos assuntos que 

mais cresceu com a realização das convenções plurilaterais, uma vez que os entes 

buscam unicidade para zelar e proteger o meio ambiente como fonte de riqueza 

mundial. 
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