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REVOlucIONaR a cORTE  
INTERNacIONal DE juSTIça.  
Pour quoi PAs? 

amena Yassine
Filipe abbott Galvão Sobreira lopes
Pedro Velloso

Risos! É assim que começa e termina uma conversa com Antônio 

Augusto Cançado Trindade, jurista, internacionalista e o mais recente 

brasileiro a ocupar um assento na Corte Internacional de Justiça (CIJ). 

Professor do Instituto Rio Branco (IRBr) por três décadas e consultor 

jurídico do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Cançado 

Trindade assumiu, em fevereiro de 2009, seu lugar no mais importante 

tribunal internacional em atividade, o qual se encontra num momento 

decisivo para concretizar sua autonomia e atuação. “Um momento 

histórico”, para usar uma expressão que lhe é cara. Trindade entra 

determinado a imprimir sua marca, a despeito de controvérsias e 

pressões que possa enfrentar e que são parte indissociável da Corte da 

Haia. Nesta entrevista concedida à JUCA, a última antes de embarcar 

para os Países Baixos, ele rememora, com carinho e irreverência, seus 

anos no Itamaraty, sua extensa experiência no Direito Internacional, 

sua eleição e suas expectativas para os anos que se seguem na CIJ.
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Como o senhor foi chamado a dar 
aulas no IRBr?

Houve um convênio, celebrado entre o 
nosso departamento da UnB e o Rio Branco, 
que acabava de se trasladar do Rio de Janeiro 
para Brasília. Eles necessitavam de novos 
professores, uma vez que muitos professores 
ficaram no Rio. Então, no âmbito desse 
convênio, eu passei a lecionar, em março de 
1978, tive essa grande satisfação, e o convênio 
está em vigor até hoje, e, 
portanto, exatamente 30 
anos de docência. 

Como foi ensinar 
Direito Internacional 
por 30 anos?

Eu sempre busquei dar 
uma visão própria do Direito Internacional. 
Nos primeiros anos, a situação pela qual 
passava o país ainda era sombria e não havia 
uma total liberdade para abordar certos 
temas. Eu não me contentava com a doutrina 
prevalecente na época e já naquela época eu 
questionava muito do que se ensinava nas 
nossas faculdades. Então eu me recordo que a 
expressão, por exemplo, “Direitos Humanos” 
era anátema na época, então eu consegui 
incluir no primeiro programa do curso de 
Direito Internacional do IRBr em 1978 um 
capítulo sob o título de “A Condição do 
Indivíduo no Direito Internacional.” Então eu 
passei, a partir daí, a ensinar um capítulo de 
Direitos Humanos no Direito Internacional. 
Isso foi no final dos anos 70.

A primeira grande oportunidade surgiu 
no caso do “Último Limite” brasileiro, que 
foi o limite litoral marítimo entre o Brasil e a 
França, e a partir daí eu cada vez mais passei a 
colaborar com o Ministério mediante pareceres 
e, em 1985, com a redemocratização do país, 
fui chamado para ser Consultor Jurídico do 
Ministério, mas nunca deixei de dar aulas.

O Senhor tem medo de virar um Marco 
Teórico?

Não, eu repudio o Marco Teórico como 
algo que inibe o jovem pesquisador a ler o 

máximo que ele puder ler. Eu sou um livre 
pensador. Como livre pensador, na primeira 
metade da década de 80 eu comecei a 
questionar algumas posições que ainda 
prevaleciam em nosso país. Precisamente 
através do vínculo com o IRBr, tive a 
oportunidade de estabelecer um novo 
paradigma não só no ensino como também na 
prática, ao fundamentar as novas posições do 
Brasil em matéria da proteção internacional 

dos direitos humanos e emiti pareceres para 
mudar radicalmente a posição do nosso País 
e graças a Deus isso foi bem aceito pelo 
Ministério das Relações Exteriores, a quem 
fui absolutamente leal durante todos esses 
30 anos. Esses pareceres que foram emitidos 
de 1985 a 1989 serviram para inserir o Brasil 
no plano internacional na área de direitos 
humanos. A posição do Brasil e do Itamaraty 
sempre esteve à frente dessas mudanças. 
Então isso marcou meados dos anos 80.

Os anos 80 foram marcados por esta 
ambivalência, um sonho perdido e a busca 
pela construção de uma nova realidade. Na 
segunda metade dos anos 80, houve algumas 
iniciativas importantes como a conclusão da 
obra de codificação do Direito Internacional 
com a segunda grande Convenção de Viena 
sobre Direitos dos Tratados. Internamente, 
com a redemocratização, foi convocada 
a Constituinte, aí eu tive um papel muito 
importante, não só como professor do 
Rio Branco, mas como Consultor Jurídico: 
introdução do parágrafo 2o do artigo 5o.  
(veja box na página ao lado)

Uma memória que o senhor guarda do 
IRBr com carinho?

Eu nunca vou me esquecer nem do início 
nem do fim. Sempre vou me lembrar da turma 

o Direito internacional tem passado por 
momentos de gravíssima de crise, mas é nos 
momentos de crise que se dá saltos qualitativos. 
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de vocês (Turma  2008-2010). Vou me lembrar 
da primeira turma, que são meus amigos até 
hoje, alguns são Embaixadores. Um momento 
que me lembro bastante foi o momento em que 
me ausentei por alguns meses, logo depois que 
assumi na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos e fui para a Costa Rica. Quando 
eu voltei, foi uma festa no Itamaraty e no Rio 
Branco. Isso foi super gratificante. Fui recebido 
com muito carinho. Isso ocorreu em 1996.

Como era dar aula de Direito 
Internacional há 30 anos?

Há 30 anos havia muita influência no Brasil 
dos cursos de ciência política. A escola realista 
predominava e eu era sempre contrário. A 
resistência nas universidades era muito maior 
que hoje. A maioria era puro positivismo. Há 
30 anos, os horizontes eram mais limitados. 
No nosso último semestre discutimos temas 
que seriam impossíveis há 30 anos, como os 
tribunais de caráter universal e de direitos 
humanos, o novo jus-gentium, a proibição do 
uso da força, isso não se discutia abertamente. 

O Direito Internacional tem passado 
por momentos de gravíssima de crise, mas 
é nos momentos de crise que se dá saltos 

qualitativos. Assistimos a momentos dramáticos 
em 2003, com o problema da invasão do 
Iraque, uma das mais graves violações do 
Direito Internacional já vista. Agora, em 2009, já 
se vê com olhos críticos o que ocorreu. 

Uma memória mais inusitada, pitoresca, 
ou anedótica?

Há cerca de cinco anos, fui convidado 
para ser paraninfo de uma das turmas do 
Rio Branco. O cerimonial me avisou que eu 
tinha sete minutos para falar na formatura, 
porque o presidente também ia falar por sete 
minutos. Eu perguntei: sete minutos longos ou 
breves? (Risos). O pessoal no Planalto ficou 
preocupadíssmo, porque ninguém pode falar 
mais que o Lula. Meus sete minutos duraram 
40. (risos) Quando o Lula foi falar depois, ele 
disse que não ia ler o discurso, pois esse ia para 
as atas. E falou de improviso por 41 minutos. 
(risos) Nós dois falamos sete minutos longos. 
No final, todo mundo estava morrendo de rir. 

Como surgiu a candidatura para a CIJ?
Começou com os meus doze anos 

como juiz titular da Corte Interamericana, 
que marcaram época, pois o Brasil era 

O parágrafo 2º do Artigo 5º da 
Constituição Federal de 1988 diz que 
“os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios 
por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte”. Sua 
redação foi originalmente apresentada à 
Assembleia Constituinte pelo Professor 
Cançado Trindade, que afirma ter tido 
a intenção de incorporar direitos 
assegurados por tratados internacionais 
ao rol de direitos e garantias fundamentais 
listados pela Constituição. É, por isso, 

crítico feroz do parágrafo 3º somado ao 
Artigo 5º pela Emenda Constitucional 45 
de 2004, que concedeu status de Emenda 
Constitucional a tratados de direitos 
humanos que seguissem tramitação 
específica no Congresso Nacional. Para 
ele, foi uma adição desnecessária que 
ainda gerou incertezas jurídicas, já que 
o novo parágrafo vai de encontro ao 2º, 
que não exigia tramitação diferenciada de 
tratados para que tivessem seus direitos 
incorporados àqueles garantidos pela Carta 
de 1988. O parágrafo 3º não deixa claro, 
ademais, a hierarquia de tratados aprovados 
anteriormente à aprovação da EC 45.
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absolutamente avesso à ideia de participar de 
Tribunais Internacionais. Na primeira gestão 
do Celso Amorim, como na do (Luiz Felipe) 
Lampreia, através de conversas minhas com 
os dois, o Itamaraty tomou a liderança para 
aceitar a competência contenciosa da Corte 
Interamericana, que foi histórico. Eu fui o 
primeiro brasileiro a presidir o plenário 
de um tribunal internacional, que dirigi 
por meia década. Nenhum brasileiro, nem 
vivo, nem morto, teve tanta experiência em 
magistratura internacional. 

Quando a Corte Interamericana veio 
ao Brasil, em 2006, e teve uma sessão no 
STJ (Superior Tribunal de Justiça), a fala do 
Celso Amorim já indicava que, terminando 
meu período, eu seria o candidato natural 
para a CIJ. Antes eu já havia declinado 
pedidos. Eu sempre fui muito cauteloso em 
queimar etapas. Só fui apresentado como 
candidato após ter terminado o ciclo na 
Corte. A candidatura teve uma acolhida 
muito positiva no plano internacional. Aqui 
no Brasil, o tráfico de influência foi superado 
e a candidatura foi mantida. Um fato digno 
de registro foi que todos os países que 
condenei por violações de Direitos Humanos 
votaram no meu nome para a CIJ, o que seria 
impensável alguns anos atrás. No total foram 
32 grupos nacionais que me apoiaram.

O senhor achou estranho esse debate 
dentro do Brasil?

Esse debate foi uma das coisas mais 
lamentáveis, uma das páginas mais negras de 
postulação para a Corte Internacional porque 
significou tráfico de influência de uma pessoa 
que integra o Poder Judicíário, que não pode, 
jamais, pedir emprego depois de lançada 
uma candidatura pelo Poder Executivo. Todo 
mundo se conhece no campo do Direito 
Internacional e isso foi condenado por todos. 

O senhor entrou nesse debate?
Eu pessoalmente nunca entrei nesse 

debate, pois a minha candidatura já tinha sido 
oficializada nas Nações Unidas e todo o mundo 
jurista brasileiro já havia condenado o ocorrido.

O desfecho foi histórico, maior 
votação na Assembleia Geral. O 
senhor estava lá? Como foi receber 
essa dupla notícia?

Foi algo histórico. A Embaixadora 
Maria Luiza RibeiroViotti me chamou para 
me sentar com a delegação. Eu estava 
discretamente, como bom mineiro, sentado 
nas laterais. Me sentei com eles já como 
juiz eleito. Poucos dias antes, o Embaixador 
do Reino Unido falou com a Embaixadora. 
“I think our candidates will be elected. Your 
candidate has a very good chance to come close 
to ours, after ours and the French candidate. 
He’s just as good as ours.” (risos) Ele só não 
esperava que ia ficar na frente dos dois 
(risos). Então na primeira votação, saímos 
eu em primeiro, em segundo o inglês e, em 
terceiro, o francês. 

Na hora em que eu estava saindo, tive 
uma grande surpresa. O Presidente da 
Assembleia Geral era um latino-americano, o 
Padre Miguel d’Escoto, antigo líder sandinista. 
Ele desceu e me deu um grande abraço, 
quase me beijou. Ele é engraçadíssimo, uma 
figura folclórica. Ele disse: “Estoy muy contento, 
quiero darte un abrazo en nombre de toda 
latinoamérica.”

O Brasil já teve juizes na CIJ, sem que 
eles tivessem experiência de Direito 
Internacional. É possível ser juiz sem 
essa experiência?

Muito difícil! É muito importante que 
a pessoa conheça o mundo do Direito 
Internacional, e eu estou dentro desse mundo 
há muitos anos. Eu creio que o mundo de 
Direito Internacional tem sua linguagem própria.

Então como foi entrar numa Corte 
Internacional pela primeira vez, na 
Corte Interamericana?

Nos meus primeiros anos na Corte 
Interamericana, não era o mesmo que na CIJ. 
A experiência e a lógica juntas é que ajudam 
a formar um bom critério, no momento 
de decidir. Nos primeiros casos, a gente 
sente uma necessidade especial de ajustar 
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os fatos às normas. Mas depois de ter essa 
experiência, isso vem naturalmente.

Qual é a relevância de um juiz na CIJ 
para o povo brasileiro?

O Estatuto da Corte Internacional de Justiça 
determina que os juízes devem representar 
os principais sistemas de pensamento jurídico, 
não seus países. Mas todo juiz é identificado 
com seus países de origem, para efeito da 
distribuição geográfica. Existem regras não 
escritas que fazem que, na atualidade, dois juízes 
sejam da América Latina. Então eu sempre vou 
ser identificado como um juiz brasileiro, mas eu 
sempre fui independente nas minhas decisões e 
creio que seja importante que o juiz o seja, para 
que as fundamente bem.

Qual a receita do seu sucesso?
É aceitar a precariedade da condição 

humana. Dar-se conta de que a gente não é 
tão importante quanto achava que era. Se 
nos damos conta disso, a gente se dissocia da 
própria vaidade e começa a seguir as ideias. 
As pessoas que se preocupam demais com 
o sucesso são as que mais rapidamente se 
esvaem. O melhor que a gente pode fazer é 
servir a certas ideias e causas com as quais a 
gente se identifica. É muito mais provável que 
se deixe uma mensagem que será lembrada.

O maior inimigo do ser humano é a 
vaidade. No mundo da Haia, há muita vaidade, 
mas eu quero me manter à parte de tudo isso, 
para dar minha contribuição sem esse tipo de 
preocupação. Quanto mais tarde nos dermos 
conta de que não somos tão importantes 
quanto pensávamos, pior. Espero ser capaz de 
resistir a todo esse charme da Haia. O que 
me interessa é resolver os casos.

A CIJ é um órgão da ONU, ligada a ela 
principalmente pela Assembleia Geral 
e pelo Conselho de Segurança. É um 
órgão político?

Não. Muita gente diz que a Corte é 
politizada, o que pode ser verdadeiro. Há uma 
visão segundo a qual os órgãos das Nações 
Unidas não podem se controlar mutuamente, o 

que eu não compartilho. Se surgir oportunidade, 
eu terei condições para expressar o que eu 
penso. Hoje há o reconhecimento do primado 
do Direito Internacional.

Os cinco grandes têm juízes na CIJ, 
garantindo, desse modo, lugares 
em dois foros privilegiados: a Corte 
Internacional de Justiça e o Conselho 
de Segurança. O Brasil logra agora um 
lugar na CIJ. Há nisso alguma relação 
com a pretensão brasileira por um 
assento no Conselho de Segurança?

Dentro da psicologia das Nações Unidas, 
sim. É por isso que a minha eleição era uma 
prioridade para o Brasil e a próxima prioridade 
é o Conselho de Segurança. É o próximo passo 
do Itamaraty, por isso é que esse debate que se 
armou dentro no plano interno foi deletério, 
uma das páginas mais negras, de falta de visão 
de certas pessoas. Poderia ter causado um 
prejuízo enorme ao país.

A CIJ julga casos enviados pelo 
Conselho de Segurança e dá opiniões 
consultivas. Alguma decisão da corte 
pode influenciar o rumo das Nações 
Unidas?

Essa pergunta me foi feita em uma sabatina 
com um grupo africano da SADC (Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral) e uma 
com o CARICOM (Comunidade do Caribe), 
que citou o parecer do caso do muro de 
Jerusalém, para justificar a preocupação. Eu disse 
que a Corte tem de dizer qual é o direito, não 
apenas resolver uma questão jurídica. Se uma 
sentença não é acatada, o que a Corte deve 
fazer é informar claramente que não foi acatada 
na hora de apresentar seus relatórios anuais na 
Assembleia Geral e no Conselho de Segurança. 
Muitas vezes o cumprimento de uma sentença 
não é imediato, mas ele vem.

O senhor vê a possibilidade de ser 
impedido ou atravancado em sua 
função por poderes ou razões políticas?

Não, mas é difícil especular sobre isso. Na 
minha experiência na Corte Interamericana, 
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apresentados casos não mais pela cláusula 
facultativa (de jurisdição obrigatória), mas com 
base em cláusulas compromissórias, como, 
por exemplo, os casos latino-americanos. Há 
cinco no momento, e pode haver um sexto, em 
breve, invocando o Pacto de Bogotá e cláusulas 
compromissórias.

O que isso muda? Quando a base 
de jurisdição da Corte é uma cláusula 
compromissória, é melhor no sentido 
de não haver tanto debate quanto à sua 
base. A Corte não consumirá tanto tempo 
discutindo a jurisdição e poderá passar 
mais prontamente ao mérito. Acaba de 

entrar na Corte um 
caso da Alemanha 
contra a Itália. A base 
da jurisdição foi um 
special agreement. 
Não haverá debate 
sobre questões 
jurisdicionais. Quanto 
mais casos houver 
desse tipo, melhor, 
pois se gasta menos 
tempo com questões 
de admissibilidade, o 
que foi fatal em alguns 
casos anteriores. 

Diz-se que a Corte 
é reacionária. O que 

o senhor acha da atuação da CIJ hoje?
Eu acho que a Corte terá de reavaliar sua 

maneira de ver os problemas que afetam a 
comunidade internacional. Ela tem se apegado 
muito às questões de forma e de procedimento. 
No que depender de mim, ela terá em mente a 
importância dos temas tratados.

Na Corte Interamericana, o senhor 
sustentava posicões controversas para a 
época, com vários votos dissidentes que, 
depois, se tornaram padrão. O senhor 
pretende fazer o mesmo na CIJ?

Eu pretendo chegar com bastante 
discrição, como bom mineiro, mas trabalhar 
com eficiência. Estou muito interessado em 
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eu enfrentei com todo vigor tentativas nesse 
sentido e apliquei sanções que, depois de 
mim, não foram mais aplicadas. Apliquei no 
caso Fujimori e em Trinidad e Tobago. Eu 
prefiro pensar que isso não vai ocorrer, 
porque se nós não pudermos agir de acordo 
com a consciência dentro de um tribunal 
internacional, o trabalho não vale a pena.

Quais desafios o senhor prevê enfrentar 
na Corte?

É difícil especular. Pela primeira vez, a 
Corte tem na sua agenda casos que dizem 
respeito a toda a comunidade internacional. 

Hoje em dia estão diante da Corte casos 
relativos ao uso da força, à proteção do meio 
ambiente, à liberdade de navegação, ao Direito 
Internacional Humanitário, ao Princípio da 
Não-Discriminação, ao reconhecimento 
de Estados, ou seja, há uma variedade de 
temas, o que nunca havia ocorrido antes. 
Por outro lado, pela primeira vez há casos 
levados à Corte que pertencem às diferentes 
regiões do sistema ONU: casos atinentes a 
Estados africanos, asiáticos, latino-americanos, 
europeus. É particularmente interessante ver 
isso e poder ingressar nesse momento.

De casos contenciosos, há um 
desenvolvimento recente muito interessante, 
de que, pela primeira vez, começam a ser 

tenho sempre presente uma reflexão do 
machado de Assis, de que qualquer emoção 
privada vale mais que cem alegrias públicas.
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examinar de perto, com os meu pares, o 
regulamento da Corte. Começar por aí.

Que tipo de juiz está faltando na CIJ?
Um juiz atento aos valores, atento 

à importância dos temas que afetam a 
comunidade internacional, para a além da 
visão clássica estato-cêntrica. 

O senhor vê alguma reação interna ou 
externa a essa atitude do senhor?

Eu estou preparado para isso, pois tenho 
refúgio da vida interior (risos).

Existe alguma injustiça na Corte 
Internacional de Justiça, quanto 
ao reconhecimento de questões 
fundamentais ou de personalidades que 
deveriam estar lá?

A CIJ tem se evadido sistematicamente do 
tratamento da questão das normas imperativas 
do direito internacional. Ela tem se referido 
vez por outra às obrigações erga omnes, mas 
as obrigações erga omnes são uma emanação 
das normas imperativas. Eu creio que aí existe 
um terreno fértil a percorrer no sentido de se 
pronunciar sobre essas normas, de construir um 
direito internacional que se imponha aos Estados, 
que não seja uma mera emanação da vontade de 
um ou de outro, mas em benefício de todos.

O senhor tem várias atividades 
paralelas: o Curso da Haia, o Rio 
Branco, a Universidade de Brasília.
Como vão ficar essas atividades de 
agora em diante?

Vou continuar com todas elas. O Institut 
só se reúne a cada dois anos. O curatório 
da academia da Haia me permitirá continuar 
no mundo acadêmico, mesmo sendo juiz. Fiz 
um levantamento dos juízes da Corte que 
continuaram a atividade acadêmica enquanto 
eram juízes. Se alguém vier me dizer que 
não pode, vou mostrar a lista. Não há 
incompatibilidades. Isso me dá o privilégio de 
acompanhar a formação das novas gerações 
de internacionalistas de diversos países, 
especialmente latino-americanos.
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Já houve outros brasileiros na CIJ. O 
senhor se sente como herdeiro de 
alguma atuação passada?

Eu acho que é uma coisa muito 
pessoal. Sou diferente de todos os meus 
predecessores. A minha maneira de pensar é 
distinta, cada pessoa é uma pessoa.

Qual é a sua mensagem para quem está 
ingressando na carreira?

É um serviço, é um serviço que se 
presta aos demais. Não se deixem tomar 
pelas aparências do poder. Tenho sempre 
presente uma reflexão do Machado de 
Assis, de que qualquer emoção privada 
vale mais que cem alegrias públicas. É 
importante ter uma vida pessoal bem 
estruturada e a noção de servir a uma 
causa, de servir às ideias, de fazer o bem.

Agora uma última pergunta: a CIJ está 
preparada para o seu senso de humor?

Sou irreverente para poder viver no 
mundo irracional. Essa irreverência é uma 
maneira de manter a consciência viva da 
irracionalidade do mundo. Ao mesmo tempo 
em que sou irreverente, sou respeitoso 
com as pessoas, mas sou irreverente com 
a irracionalidade do mundo, para que as 
pessoas não se deixem tragar pelo poder. 
Essa irreverência é um instrumental para 
assegurar uma sobrevivência sadia. Na 
medida em que as pessoas compreendam 
isso, eu creio que elas compartilharão dessa 
minha preocupação. É uma irreverência em 
favor da consciência. (risos). 
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