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RESUMO 
 
A presente tese tem por objetivo analisar como os instrumentos e normas de soft law 

interagem com o modelo de produção tradicional do direito internacional. Para tanto, 

em um primeiro momento, foi necessário percorrer as etapas de formação do 

modelo tradicional de produção normativa internacional, do modo como fora 

afirmado na modernidade tendo o Estado como principal sujeito e a teoria das fontes 

- pela influência do positivismo jurídico - seu principal apoio dogmático e 

epistemológico. Assim, buscou-se, inicialmente, explicar as categorias que 

forneceram o sustentáculo ao direito internacional moderno, notadamente, o estudo 

das fontes, da soberania, da validade, da legalidade, da legitimidade e da 

obrigatoriedade da norma jurídica. Posteriormente, foi proposto um outro paradigma 

para enquadrar o estudo da soft law no âmbito normativo internacional, a saber, o 

paradigma sistêmico a partir da teoria dos sistemas. O pensamento científico 

sistêmico se propõe a romper com a modernidade e com o método cartesiano de 

aprendizagem e ensino de modo a estudar os objetos a partir de um mapeamento 

de suas redes de relações. É neste sentido que se percorreu as diversas definições 

dadas pela doutrina à soft law, bem como se relacionou alguns dos atributos da 

norma jurídica à categoria normativa da soft law. A partir disto, foi demonstrado de 

qual maneira a soft law se comunica com o modelo de produção tradicional do 

direito internacional. O mapeamento destas conexidades foi realizado entre a soft 

law e as três principais fontes do direito internacional conforme elenco do artigo 38 

do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Nesta tese, tendo em vista o esforço 

de pensar de modo sistêmico, optou-se pela utilização do termo subsistema 

normativo em detrimento ao termo “fontes” do direito internacional. A metodologia 

utilizada explorou a vertente jurídico-dogmática, o que possibilitou uma investigação 

de caráter descritivo e propositivo.  Neste último sentido não apenas uma outra 

definição de soft law foi proposta, como também uma outra definição de direito 

internacional que pudesse abarcar uma perspectiva sistêmica da teoria geral do 

direito internacional.  

 

Palavras-chave: Fontes do Direito Internacional Público. Soft law.  Pensamento 

sistêmico. Subsistemas normativos. 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 
The present work aims to analyze how soft law instruments and norms interact with 

the traditional production model of international law. To do so, at first, it was 

necessary to go through the formation stages of the traditional model of international 

normative production, as it had been affirmed in modernity, having the State as the 

main subject of International Law and the theory of sources – due to the influence of 

legal positivism – as its main dogmatic and epistemological support. Thus, an 

attempt was initially made to explain the categories that support modern international 

law, notably the study of the sources, sovereignty, validity, legality, legitimacy and 

obligatoriness of the legal rule. Afterwards, another paradigm was proposed to frame 

the study of soft law in the international normative scope, namely, the systemic 

paradigm, starting from the system theory. Systemic scientific thinking proposes to 

break with modernity and with the Cartesian approach to learning and teaching 

methods in order to study objects based on a mapping of their relationship networks. 

It is in this sense that the various definitions given by the doctrine to soft law were 

covered, as well as some of the attributes of the legal norm were related to the 

normative category of soft law. From this, it was demonstrated how soft law 

communicates with the traditional production model of international law. The mapping 

of these connections was carried out between soft law and the three main sources of 

international law according to the list of article 38 of the Statute of the International 

Court of Justice. In this thesis, in view of the effort to think in a systemic way, it was 

chosen to use the term normative subsystem and not the term “source” of 

international law. The methodology used explored the legal-dogmatic aspect, which 

allowed for a descriptive and propositional investigation. In this last sense, not only 

was another definition of soft law proposed, but also another definition of 

international law that could encompass a systemic perspective of the general theory 

of international law.  
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