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nota Das coorDenaDoras

Depois de árduo trabalho vem a lume a edição desta obra. Este livro nasceu 
de um evento organizado pelo Curso de Especialização em Direito Internacional e 
Econômico da Universidade Estadual de Londrina em 2014. Ao final do evento, os 
professores que dele participaram reuniram-se para colaborar na elaboração deste 
livro, que é um marco não só do referido evento, mas da própria Especialização 
em Direito Internacional e Econômico.  Ao olhar para trás e ver todo o trabalho já 
realizado, o sentimento é de felicidade, por poder fazer parte desta história. 

Esta é a segunda obra fruto do Curso de Especialização em Direito Interna-
cional e Econômico; a primeira, Novos Estudos de Direito Internacional Contem-
porâneo,  organizada pelos Professores Helena Aranda Barrozo, Marcia Teshima e 
Valério de Oliveira Mazzuoli, foi publicado em 2008 pela Editora da Universidade 
Estadual de Londrina, e também contou com a contribuição de vários professores 
(nacionais e internacionais) e alunos do próprio curso. 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Internacional e Econô-
mico da Universidade Estadual de Londrina foi proposto no ano de 2001 pelo 
Departamento de Direito Privado em convênio com a Universidad Rey Ruan Car-
los da Espanha, e coordenado pelas professoras Helena Aranda Barbieri e Márcia 
Teshima. Originariamente, em 2001, o nome do curso era “Direito da Integração e 
do Comércio Internacional”; e posteriormente, após avaliações e adequações, com 
definição de um novo perfil para o curso, adotou-se a nova nomenclatura utilizada 
até hoje: Curso de Especialização em Direito Internacional e Econômico. 

O curso foi proposto tendo em vista que dentre os Estados da região sul do 
Brasil, o Paraná é o maior centro produtor e exportador e, nesse contexto, a cidade de 
Londrina se sobressai pelo grande potencial e qualidade de seus produtos e serviços 
que se mostram cada vez mais competitivos; inclusive com a previsão para acontecer 
num futuro breve a abertura de um porto seco para escoamento dessa exportação.

Assim, a Universidade Estadual de Londrina reconhecendo a importância 
deste pólo produtor e sua vocação para os negócios além fronteiras e, em face do 
Convênio firmado com a Universidade Rey Juan Carlos/ Espanha criou o Curso 
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de Especialização em Direito da Integração e do Comércio Internacional visando 
um intercâmbio do conhecimento que envolve o Mercado Comum Europeu e o 
MERCOSUL.

Além disso, importa destacar que a parceria firmada entre a Universidade Rey 
Juan Carlos/Espanha e a UEL constituiu elemento diferenciador de modo a desper-
tar grande interesse não só da comunidade acadêmica e profissionais do direito de 
Londrina, região e outros Estados, como também de profissionais de áreas afins em 
participar do curso de especialização. 

Importante mencionar também que, dentro da história do Curso, e em con-
junto com o Projeto de Pesquisa em Direitos Humanos, coordenado pela Prof. 
Márcia Teshima, os alunos já participaram do júri simulado da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos, com prêmio de melhor memorial escrito em língua 
portuguesa; participaram de uma competição internacional (12th Inter-American 
Human Rights Moot Court Competition) promovida pela Academia de Direitos 
Humanos e Direito Humanitário da  American University-Washington College of 
Law. E participaram também de seis edições da Jornada de Estudos em Direitos 
Humanos. Vários dos ex- alunos do curso estão se destacando na área do Direito 
Internacional, inclusive em cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado).

Atualmente os discentes do curso são os graduados em Direito, Ciências Eco-
nômicas, Administração, mas já participaram graduandos em Comércio Internacio-
nal, Relações Públicas, Turismo entre outras áreas afins.

Em 2015, o Curso de Pós-Graduação lato senso em Direito Internacional e Eco-
nômico está com a turma formada e em andamento e tem como objetivos: proporcio-
nar conhecimentos específicos sobre as normas que regem as transações econômicas 
internacionais; proporcionar conhecimentos específicos do direito que regem os pro-
cessos de integração econômica; criar as bases para a formação de recursos humanos 
em estabelecimentos de relações econômicas entre a União Europeia e os países da 
América e formar especialistas em matérias de integração e comércio internacional.

Com isso, este livro veio coroar uma história de sucesso. Elaborado com a 
participação de vários professores pós-doutores, doutores e mestres, a obra está 
organizada da seguinte forma: primeiro, os artigos dos professores doutores, em 
ordem alfabética; depois os artigos dos professores mestres, também em ordem 
alfabética. Essa organização foi pensada devido a grande abrangência temática dos 
artigos aqui reunidos. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer imensamente e de coração a to-
dos os autores que, generosamente, aceitaram nosso convite para escrever um artigo 
para este livro. Esta obra nasceu do comprometimento de vocês. 

Londrina, 26 de maio de 2015.
 

PROFª Mª IVANA NOBRE BERTOLAZO
PROFª Mª JULIANA KIYOSEN NAKAYAMA
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Prefácio

[...] reorganizar o mundo globalizado, fazendo valer, contra as forças dominantes e nivela-
doras da globalização atual dominante, que no mundo existem povos que fazem o mundo 
plural e que o futuro da humanidade, por isso, também pode ir pelo rumo da solidariedade 
entre mundos reais que se respeitem, isto é, de uma humanidade solidária que convive com 
muitos mundos. 

Com os dizeres de Fornet-Betancourt destacamos que a proteção da pessoa hu-
mana e sua dignidade, assumem a cada dia mais relevância tanto no âmbito interno 
quanto externo em tempos de globalização. A doutrina do direito internacional pú-
blico e privado vem ganhando cada vez mais espaço em qualidade com produções 
de autores de porte, nas tratativas dos direitos humanos, como os escritos do prof. 
Valerio Mazzuoli, considerado um ícone dessa temática ao lado de Flávia Piovesan e 
entre outros. Além da construção doutrinária, a jurisprudência desponta, verifican-
do como são recepcionados, pelo ordenamento jurídico brasileiro, determinados 
tratados internacionais.

A proposta da presente obra reside em um diálogo entre os diversos aspectos 
do Direito Internacional e sua aplicabilidade no território nacional e fora dele. 
Com a globalização não significa por si só o enfraquecimento do Estado, mas 
sim, exige um repensar do Estado moderno, não só no discurso político. É muito 
mais do que isso. O livro aborda temas relacionados com o Direito Internacional 
contemporâneo, com destaques de autores no cenário jurídico nacional, que enfren-
taram os temas com propriedades peculiares e particulares tratamentos, conforme 
suas especialidades profissionais e de atuação acadêmica. 

A experiência de integração provocada pelo processo de globalização, re-
quer, em sede de Direito Internacional, uma investigação maior e mais cautelosa, 
como as questões de natureza tributária e financeira observada nos artigos sobre 
a Exportação no Código Aduaneiro do Mercosul, de nossa autoria, bem como o 
tema sobre a Corrupção e Financiamento de Campanhas Eleitorais: ADI 4650 e os  
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reflexos das medidas proibitivas de doações por pessoas jurídicas, que trazem à bai-
la os professores Eduardo Gambi e Rafael Gomiero Pitta. Movimentos no sentido 
de tornar mais transparentes as regras da campanha e do procedimento envolvendo 
os partidos, candidatos e a justiça eleitoral devem ser apoiados como uma das úni-
cas e legítimas formas de moralização do processo eleitoral, tão importante para a 
consecução de um Estado Democrático cujas diretrizes se encontram na Constitui-
ção Federal. Em interessante estudo os autores destacam os temas relacionados a 
justiça, revisitando os conceitos como democracia e justiça, para depois aplicá-los à 
questão da corrupção eleitoral no Brasil.

Por meio do estudo de caso sobre a Tributação dos rendimentos de aposen-
tadoria de cidadão português residente no Brasil, a professora Juliana Nakayama e 
Marcos Wanderley Souza, analisam o tratamento previsto nas convenções celebra-
das entre Brasil e Portugal, destinadas a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão 
fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento que correspondam ao conceito 
de aposentadoria ou pensão pagos pela previdência social oficial. 

Na sequência, o professor Lourival José de Oliveira e Kátia Alessandra Pastori 
Terrin, tem como foco o estudo do Capitalismo criativo; Transformações econômi-
cas e o Direito Internacional Contemporâneo. Os autores abordam sobre a constru-
ção de uma Ordem Econômica Internacional que serviu de modelo para expansão 
do capitalismo. A partir daí a discussão dos resultados de uma despolitização da 
economia, e o desafio de se encontrar mecanismos apropriados para impedir que o 
mercado se desenvolva em um vazio institucional, jurídico e político, cometendo 
abusos. Interessante observar a reflexão sobre a reforma nas organizações interna-
cionais bem como predispõe pautar o princípio da submissão da economia à po-
lítica, e da política à ética, permitindo ao direito internacional econômico ser um 
reflexo de um capitalismo maduro e consciente. Ao concluir a pesquisa, ressaltam 
que no caso da proteção do trabalho humano, como parte integrante dos Direitos 
Humanos, tem-se a prova desta prática, que desperta para um sistema de integração 
que se encontra em construção no plano internacional e no plano interno, não se 
tratando de algo dividido ou de duas realidades contrapostas.

Em torno dos Direitos Humanos, merece destaque o texto de Fernando de Bri-
to Alves e Marco Antonio Turatti Junior sobre a Identidade Multicultural e Univer-
salismo de Confluência na resolução de promoção e proteção de direitos humanos 
da comunidade dos países de língua portuguesa, onde defendem o “universalismo 
de confluência” como um mínimo ético comum a todos os países a fim de que este 
norteie a busca da dignidade humana e dos direitos humanos, mas que se preserve 
a cultura de cada um, por entenderem esta, como parte integrante da dignidade mí-
nima de uma nação. Analisam, dentro da parte prática, a Resolução de Promoção 
e Proteção dos Direitos Humanos na CPLP e sua eficiência no respeito à cultura e 
às peculiaridades de cada país na não taxatividade do rol de seus direitos humanos, 
como demonstração dessa nova vertente do Direito Internacional. 

No texto sobre os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos e normas 
supralegais: uma análise do controle de convencionalidade no direito pátrio, de 
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autoria de João Felipe da Silva, Hugo Rafael Pires dos Santos e Maurício Gonçalves 
Saliba, é discutida a força vinculante dos tratados internacionais e sua influência 
na produção legislativa doméstica dos Estados, assim como a conformação dos or-
denamentos jurídicos e absorção do impacto oriundo de uma norma internacional 
trazida para o âmbito interno.

O instituto da extradição no direito brasileiro vem com abordagem mais críti-
ca, elaborada cuidadosamente por Ivana Nobre Bertolazo, Rosangela Mara Sartori 
Borges e Vanise Panont. Discorrem as autoras sobre a extradição, a expulsão e a 
deportação, analisando as características de cada um dos institutos previstos no 
Estatuto do Estrangeiro. Demonstram, ao final, que mediante tratados e declarações 
de reciprocidade, os países devem buscar cooperação internacional, sem ultrapassar 
os limites da soberania nacional. 

Escrever sobre a sociedade internacional e a incorporação da relação meio 
ambiente e direitos humanos como paradigma para a sustentabilidade foi a propos-
ta da professora Ana Cláudia Duarte Pinheiro. Em breve análise da Constituição 
Federal brasileira a autora apresenta o tratamento dado à matéria considerando que 
o tema não se restringe aos limites do Estado brasileiro, importando em questão 
de interesse internacional. Destaca os eventos promovidos pela sociedade inter-
nacional e que tiveram significativos reflexos também para a ordem interna. As 
Conferências Internacionais em virtude da construção principiológica, serviram de 
fundamento para mudanças relevantes tanto no conjunto normativo interno, quan-
to internacional, influenciando as mais diversas áreas como educação, economia, 
trabalho, saúde entre outros e incorporando de forma expressiva o meio ambiente 
como eixo norteador. Para a autora, o desenvolvimento da legislação ambiental 
acompanha, também, a evolução dos conceitos relativos aos direitos humanos e 
tem merecido destaque, tanto nos países de menor potencial econômico quanto 
nos países desenvolvidos.

E de igual modo o texto: Diálogo acerca da proteção socioambiental: a ideia 
de bem viver na Constituição do Equador e a interpretação da Corte Interamerica-
na de Direitos Humanos de Janaina Carla da Silva Vargas Testa, convida à reflexão: 
se há ou não um diálogo ou elementos em comum na ordem interna constitucional 
e na ordem jurídica internacional no que se refere à proteção socioambiental. Esta 
reflexão tem como objeto, no âmbito da ordem jurídica interna, a Constituição do 
Equador devido à introdução, em seu texto, da ideia de bem viver e dos direitos 
da natureza; e no âmbito da ordem internacional, uma decisão da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos em face do Estado do Equador, cujo tema se refere à 
proteção socioambiental de uma comunidade indígena, o Povo Kichwa de Sarayku 
como um estudo de caso.

Fabiana Polican Ciena, por sua vez escreve sobre a governança democrática 
global das políticas públicas em direitos humanos. A pesquisa destaca a importân-
cia da governança democrática local e global para implementação de políticas pú-
blicas em direitos humanos. Na sequência, aborda o controle social durante o ciclo 
de formulação de políticas públicas, inclusive na judicialização dessas políticas. 



XIII

Afirma que há necessidade de inovação e investimento em tecnologia da informa-
ção e jurídica de democracia tendente à participação na governança global como 
responsabilidade estatal.

A arbitragem como instrumento de solução dos conflitos comerciais interna-
cionais é o artigo apresentado por Patricia Ayub da Costa Ligmanovski. Ela trata 
a arbitragem com um método de solução de conflito extrajudicial e heterocompo-
sitivo, utilizado há muito tempo em conflitos envolvendo direitos patrimoniais 
disponíveis, sendo nítida a sua relação com o desenvolvimento comercial interna-
cional. Afirma que, por esta razão, constitui o principal instrumento de solução dos 
conflitos comerciais internacionais.

Maria Celia Nogueira Pinto e Borgo, analisa o contrato como instrumento 
de efetivação do comércio, apresentando os pontos de contato e distinção entre o 
contrato interno e internacional, enfatizando, nestes últimos, a possibilidade de 
vinculação a mais de um ordenamento jurídico. A partir disso, aborda a regra de co-
nexão presente no direito internacional privado brasileiro, analisando a possibilida-
de de exercício da autonomia da vontade diante da redação da norma. Finalmente, 
faz referência ao posicionamento doutrinário e jurisprudencial adotado no Brasil, 
analisando-o criticamente no artigo intitulado: Aspectos teóricos da aplicabilidade 
da autonomia da vontade para a determinação da lei aplicável em questões contra-
tuais internacionais à luz das normas brasileiras de Direito Internacional Privado. 

No capítulo Padrões Internacionais de Certificação: Leadership in Energy and 
Enviromental Design Leed que escrevem Irene Domenes Zapparoli, Caroline Britto 
Zapparoli e Fabiano Prado Pedroso, são realizadas análises das ações ambientais em 
construções civis, que podem ser viáveis a partir das linhas e processos de sustentabi-
lidade para certificação LEED. Os autores fazem um resgate histórico da construção 
no cenário da sustentabilidade ambiental, para identificar o contexto sobre a Certifi-
cação LEED, analisando a nova linha do processo na construção civil. Demonstram a 
importância da certificação de um prédio como green building como necessária para 
a preservação do ambiente, afirmando que a sustentabilidade pode e deve existir em 
qualquer setor, se traduzindo em benefícios econômicos, sociais e ambientais.

O controle de convencionalidade, soberania e supremacia constitucional, en-
volvendo tensões e conflitos no direito brasileiro é o se propõem Moacyr Miguel 
de Oliveira e Vladimir Brega Filho, ao examinarem a relação existente entre Trata-
dos Internacionais de Direitos Humanos e a Constituição brasileira, em específico 
ao fenômeno contemporâneo denominado de “Controle de Convencionalidade”, 
demonstrando ao final o cuidado de não banalizar ou vulgarizar dois elementos 
estruturantes do Estado: A soberania e a supremacia da Constituição. Assim, as 
tensões e conflitos existentes no direito brasileiro sobre o controle de convenciona-
lidade, a soberania e a supremacia constitucional, são tensões interpretativas, que se 
configuram, na imensa maioria das vezes em hard cases. 

Eis aí uma produção de peso, para oferecer aos leitores interessados na temá-
tica. É um estudo de consulta obrigatória para os operadores e pesquisadores do 
direito internacional, da economia e de outras áreas.
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Nossos cumprimentos ás Professora Ivana e Juliana, organizadoras da obra, 
pela feliz iniciativa e pelo trabalho de seleção dos valiosos escritos. Que esta tra-
jetória seja continuada com outros feitos deste porte, que certamente virão em 
breve. Vem a calhar as afirmativas de Ruy Barbosa: Despertar a curiosidade, inata 
ao homem e vivacíssima no menino, eis o primeiro empenho do professor, num mé-
todo racional. Da curiosidade nasce a atenção; da atenção a percepção e a memória 
inteligente (Rui Barbosa - Obras Completas).

Além da função docente e do empenho à pesquisa e a divulgação da ciência 
do Direito, é para isso que se propuseram as coordenadoras e idealizadoras destes 
escritos e vieram os autores que vem a lume pela Editora Arraes. Daí ressaltar os 
escritos de Nathalie de Paula Carvalho em seu artigo sobre a análise do ensino 
jurídico no Brasil:

Ensinar o Direito não significa simplesmente reproduzir os dogmas, as teorias, a letra da 
lei. Ao contrário: a função principal do professor é problematizar a realidade que o cerca e 
aos seus alunos, para, calcado nesta premissa, apontar caminhos para a construção de um 
Direito promotor de verdade e de justiça. 

Temos a certeza de que a presente obra será de grande utilidade para os estudan-
tes, para os profissionais e para os demais pesquisadores da ciência do Direito. Vale a 
pena debruçar sobre seu texto, que é um convite para uma agradável leitura meditada.

Janeiro de 2015.

PROF.ª MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO


