
A obra “Direito Internacional” é fruto do intenso debate ocorrido no Grupo de 

Trabalho (GT) de “Direito Internacional” realizado no XXIII Encontro Nacional do 

CONPEDI em Florianópolis, entre os dias 30 de abril e 13 de maio de 2014, o qual focou suas 

atenções na temática "(Re)pensando o Direito: Desafios para a construção de novos 

paradigmas" . Este tema norteou as análises e as discussões realizadas no GT, cujos artigos 

são agora publicados para permitir a maior divulgação, difusão e desenvolvimento dos 

estudos contemporâneos dessa disciplina jurídica.  

Por uma questão didática, estes artigos foram, metodologicamente, divididos em 

quatro grandes eixos temáticos: 1) o Direito Internacional como norma; 2) o Direito 

Internacional do Meio Ambiente; 3) Direitos Humanos e intervenção; 4) Direito Internacional 

Econômico. 

No primeiro bloco temático, Elenice Baleeiro Nascimento Ribeiro trata da Soberania e 

do Poder do Estado face à Globalização e Neoliberalismo, do Estado Moderno ao Estado 

Transnacional. Já Idir Canzi aborda a controvérsia do reconhecimento da Personalidade 

Jurídica Internacional e da titularidade de direitos e obrigações aos novos atores relevantes no 

cenário internacional com inclusão das comunidades territoriais não estatais e dos municípios 

brasileiros. Por sua vez, Ana Paula Correia de Albuquerque da Costa avalia o Princípio da 

Lealdade como medida de Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais em um Sistema 

Federativo Multinível. Florisbal de Souza Del’Olmo aponta as especificidades e semelhanças 

com um estudo de caso sobre Asilo Político Diplomático e Refúgio. Ilana Zeitoune relaciona 

os aspectos do instituto das Perdas e Danos no âmbito da CISG e as repercussões de sua 

internalização no direito brasileiro. Nadia de Araujo e Fabrício Bertini Pasquot Polido fazem 

um balanço das reuniões preparatórias para reunião anual de assuntos gerais e as 

contribuições da ASADIP para o desenvolvimento do trabalho da conferência da Haia de 

Direito Internacional Privado. Marcelo Leandro Pereira Lopes e Sarah Maria Veloso Freire 

Lopes tratam do Direito Internacional de proteção em casos de respostas a desastres. Cláudia 

Maria Resende Neves Guimarães discute a homologação de Sentença Estrangeira e a gestação 

de substituição Transnacional. No caso Mennesson e a Ordem Pública no Brasil. Daniel 

Peralta Prado traz as normas desportivas internacionais e ordenamento jurídico desportivo. 

Vivian Daniele Rocha Gabriel faz uma análise comparada da regulamentação jurídica 

internacional dos investimentos estrangeiros no Brasil e a proteção jurídica Americana e 

Argentina. Alexsandro Rahbani Aragão Feijó e Julianna Mendonça Neves estudam os casos 

do Iraque e de Darfur em relação à influência do Conselho de Segurança da ONU, nas 

decisões do Tribunal Penal Internacional. E, por fim, Henrique Lenon Farias Guedes e 



Marcilio Toscano Franca Filho versam sobre o Constitucionalismo Transnacional e o Código 

Internacional de conduta para provedores de Serviços de Segurança Privada. 

Na segunda parte, que versa sobre o Direito Internacional do Meio Ambiente, Lorena 

Saboya Vieira Soares e Camila Maria Fernandes apresentam a contribuição da atuação da 

diplomacia no contexto do Direito Ambiental Internacional. Alexandre Ricardo Machado e 

Edson Ricardo Saleme analisam a devida diligência empresarial em Direitos Humanos 

aplicada na proteção do Meio Ambiente. Luciane Hey e Vladimir Passos de Freitas debatem 

os limites à Soberania Internacional e a proteção do Meio Ambiente em um mundo 

globalizado. E, por fim, Cristiane Derani trata das relações globais e o Direito Ambiental em 

uma perspectiva sobre a mudança da norma florestal.  

Na terceira parte do livro, Raphaela de Araujo Lima Lopes apresenta a perspectiva do 

Direito Internacional quanto à responsabilização de Empresas Transnacionais por violações a 

Direitos Humanos.  

Por derradeiro, no quarto eixo Linara Oeiras Assunção versa sobre a Organização da 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a melhoria das Políticas Públicas no 

Brasil. Raphael Ramos Monteiro de Souza Carlos Bolonha aborda o Tratado de Estabilidade 

Fiscal Europeu, Soberania e o (re)desenho constitucional do orçamento. José Ricardo 

Menacho Tramarin de Oliveira Carvalho analisa a imunidade de jurisdição dos Estados 

estrangeiros em matéria trabalhista no Brasil. Nelson Speranza Filho apresenta a Pirataria 

Marítima e a ameaça global. Joana Stelzer e Everton das Neves Gonçalves tratam da Tripla 

Dimensão do Comércio Mundial, do Multilateralismo, Regionalismo e Fair Trade. Já Luís 

Alexandre Carta Winter e Martinho Martins Botelho analisam a UCP 600, suas modificações 

e novos aspectos jurídicos nas relações de pagamentos Internacionais. E Carlos Araujo 

Leonetti e Juliana Marteli Fais Feriato abordam o problema das notificações dos subsídios na 

OMC. 

  Os debates de Florianópolis foram profícuos e permitiram um amplo diálogo 

sobre temas contemporâneos entre as diversas linhas de pesquisa dos expositores e que agora 

ampliamos para os demais pesquisadores brasileiros e estrangeiros que não puderam 

comparecer ao evento. Nesse sentido cumprimentamos todos os autores e participantes do 

evento e desejam muito boa leitura a todos! 
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