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Relação entre ordenamento interno e ordenamento internacional; O direito internacional 
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Internacionais. 
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A  AUTORIDADE DAS DECISÕES DE ÓRGÃOS JUDICIAIS OU QUASI-

JUDICIAIS INTERNACIONAIS NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE 

INTERNACIONAL DE JUSTIÇA: DIÁLOGO OU COMPETIÇÃO?* 

Paolo Palchetti** 

1. INTRODUÇÃO 

É comum observar que a Corte Internacional de Justiça ocupa uma posição especial 

dentre as cortes e tribunais internacionais, devido à autoridade que é geralmente conferida 

às suas decisões. Essa postura é recorrente na opinião individual dos juízes da Corte, 

particularmente nos discursos proferidos ao longo do tempo pelos seus Presidentes.1 

Recentemente, essa visão foi explicitamente reconhecida nos trabalhos da Comissão de 

Direito Internacional acerca da identificação do direito internacional costumeiro. A 

Conclusão no 13, adotada em primeira leitura em 2016, prevê que “decisões de cortes e 

tribunais internacionais, especialmente da Corte Internacional de Justiça, sobre a existência 

e conteúdo das normas costumeiras de direito internacional são um meio subsidiário para a 

determinação de tais normas”. Como deixa claro o comentário às Conclusões, “faz-se 

menção expressa à Corte Internacional de Justiça, o principal órgão judicial das Nações 

                                                 

** Professor catedrático de Direito Internacional da Università degli Studi di Macerata (Itália). Doutor em 

Direito Internacional pela Università degli Studi di Milano. Editor-chefe da Revista Questions of International 

Law. 
1 Em um discurso proferido em 2000, o Presidente Guillaume declarou: “a Corte Internacional de Justiça 

continua sendo o principal órgão judicial das Nações Unidas e, como resultado disso, ocupa uma posição 

privilegiada na hierarquia judicial internacional. Ademais, ela é a única corte com jurisdição universal e geral. 

Por fim, a sua idade a dota de uma autoridade especial”. Em discurso proferido em 2006, a Presidente Higgins 

retomou a questão da relação entre a Corte e outro tribunal, reforçando que “a natureza autoritativa dos 

julgamentos da CIJ é amplamente reconhecida”. Ambos os discursos estão disponíveis no site da Corte 

(www.icj-cij.org). 
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Unidas […], em reconhecimento à importância de sua jurisprudência e sua particular 

autoridade como a única corte internacional a possuir jurisdição geral”. 2 

A consciência da Corte de seu papel ímpar na verificação do que é direito 

internacional não a impediu de conferir um peso especial a decisões de outras cortes e 

tribunais internacionais. A prova mais concreta dessa atitude da Corte é a sua dependência 

dessas decisões para fundamentar seus argumentos jurídicos. É um fato: a jurisprudência 

recente da Corte frequentemente contém referências e citações de decisões de outras cortes 

e tribunais. 3 

O objeto deste breve ensaio é analisar o uso de precedentes externos pela Corte. O 

seu foco reside menos nas amplas implicações sistêmicas dessa prática comunicativa entre 

cortes e tribunais, e mais na abordagem específica da Corte.4 Em particular, o trabalho 

mostra que um traço característico dessa abordagem reside no fato que a Corte não se limita 

a utilizar precedentes externos; ela também parece interessada no estabelecimento de 

critérios para estimar os diferentes pesos e a variada importância a ser vinculada a esses 

precedentes. Em outras palavras, a Corte não apenas dialoga; ela também busca estabelecer 

as “regras do diálogo”. Essa postura pode ser entendida de diferentes formas: pode-se 

elogiá-la, como uma tentativa louvável de se estipular alguma ordem no diálogo entre as 

cortes internacionais; pode, todavia, ser vista como uma maneira velada pela qual a Corte 

                                                 

2 Ver o Comentário às Draft Conclusions on the identification of customary international law, adotado pela 

CDI em 2016, UN Doc. A/71/10, p. 110. 
3
 Para um panorama geral, ver Pellet A., ‘Article 38’, in Zimmermann A., Tomuschat C., Oellers-Frahm K., 

Tams Ch (eds.), The Statute of the International Court of Justice, Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 

858 et seq.; De Brabandere E., “The Use of Precedent and External Case Law by the International Court of 

Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea”, in Law and Practice of International Law and 

Tribunals, 15(2016), pp. 24-55; Sienho Y., “Article 38 of the ICJ Statute and Applicable Law: selected issues 

in recent cases”, in Journal of international dispute settlement 7(2016), pp. 472-498, at 490 et seq. 
4 Para um exame recente e exaustivo das implicações sistêmicas dessa prática comunicativa, ver Boisson de 

Chazournes L., “Plurality in the Fabric of International Courts and Tribunals: The Threads of a Managerial 

Approach”, in European Journal of International Law 28 (2017), pp. 13–72. 
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busca reservar para si uma função especial na determinação da lei. Como será exposto, os 

critérios que emergem da jurisprudência da Corte não estão isentos de críticas. 

Antes de se adentrar na análise da jurisprudência da Corte, duas observações devem 

ser feitas para melhor esclarecer e delimitar o escopo deste trabalho. Em primeiro lugar, é 

importante fazer uma distinção entre conclusões de outras cortes e tribunais sobre questões 

de fato e conclusões sobre questões de direito. Ainda que a Corte tenha feito referimento a 

conclusões de fato referenciados por outros tribunais como evidência relevante para se 

determinar fatos de um caso seu, este trabalho apenas abordará o uso de precedentes 

externos sobre questões de direito, considerando que critérios diferentes regem – e 

justificam – a possibilidade de se referir a decisões de outras cortes e tribunais nesses dois 

casos. 5 Em segundo lugar, a referência a outras cortes e tribunais internacionais deve 

também abarcar órgãos quasi-judiciais, especialmente órgãos de monitoramento 

estabelecidos por tratados de Direitos Humanos. Isso é justificado à luz da prática da Corte. 

Não apenas a Corte utilizou a prática judicial desses órgãos em vários casos, como sempre 

tratou esses precedentes substancialmente da mesma maneira que precedentes de outras 

cortes e tribunais internacionais.6 

2. ESTABELECENDO O CONTEXTO: A EVOLUÇÃO DA POSTURA DA CORTE 

Sob o Artigo 38(1)(d), a Corte Internacional de Justiça, na decisão acerca de casos 

a ela submetidos, pode utilizar decisões judiciais como “meio subsidiário para a 

determinação do direito”. Até recentemente, contudo, a Corte raramente utilizou essa 

                                                 

5 Sobre as dificuldades de se separar questões de direito e questões de fato na utilização de precedentes externos 

pela Corte, ver Gattini A., Cortesi G., “Some New Evidence on the ICJ’s Treatment of Evidence: The Second 

Genocide Case”, in Leiden Journal of International Law 28(2015), pp. 899–913, à p. 911. 
6 Contudo, para um entendimento de que “a política de precedentes da Corte essencialmente busca garantir um 

diálogo construtivo com tribunais arbitrais que julgam contenciosos interestatais, especialmente sobre questões 

de fronteira”, ver Guillaume G., “The Use of Precedent by International Judges and Arbitrators”, in Journal of 

International Dispute Settlement, 2 (2011), pp. 5–23, à p. 20. 
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prerrogativa, constantemente citando seus próprios precedentes, mas mencionando apenas 

de maneira excepcional decisões de outras cortes.7 

A importância de se estabelecer uma prática comunicativa entre cortes 

internacionais se tornou um problema apenas como consequência da crescente consciência 

dos riscos associados à proliferação das cortes internacionais. Em discurso proferido ao 

Sexto Comitê da Assembleia Geral em 2000, o Presidente Guillaume notou que “a Corte 

Internacional de Justiça observa cuidadosamente os julgamentos proferidos por outras 

cortes e tende cada vez mais a lhes fazer referência”. Ele “apontou, ao todo, 15 julgamentos 

da Corte contendo tais referências.” 8 No discurso do Presidente Guillaume, cross-citation 

foi claramente considerada como um possível antídoto contra preocupações sistêmicas 

acerca da coerência ao se determinar o direito. Mesmo assim, considerando a jurisprudência 

da Corte à época do discurso, seria um exagero dizer que a Corte estava dando relevância a 

precedentes externos. Referências a esses precedentes eram apenas ocasionais e, na maioria 

dos casos, concerniam questões marginais ao raciocínio geral da Corte. 

A mudança na prática da Corte ocorreu apenas nos anos imediatamente posteriores. 

O ponto de inflexão é simbolicamente considerado a Opinião Consultiva no caso do Muro, 

na qual a Corte, inter alia, deu ampla relevância à prática do Comitê de Direitos Humanos 

no julgamento da questão do escopo extraterritorial de aplicação do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos.9 Seja qual for a aferição do ponto de partida, a referência a 

precedentes externos se tornou desde então um atributo recorrente na jurisprudência da 

Corte. 

                                                 

7
 Ver Guillaume, nota 5 supra, p. 19. 

8 Ver nota 1 supra. 
9 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports 2004, 

p. 69, para. 109. Ver Andenas M., Leiss J.R., “Article 38(1)(d) ICJ Statute and the Principle of Systemic 

Institutional Integration”, University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2016-

20, pp. 1-68, à p. 4, nota 6. 
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Em muitos aspectos, essa nova prática parece refletir uma mudança interna à própria 

Corte em direção ao fenômeno da proliferação do direito internacional. Como se percebe 

das visões expressadas pelos juízes, houve, por muitos anos, um sentimento crescente de 

que a proliferação de tribunais internacionais implicaria em menos trabalho para a Corte e, 

ao mesmo tempo, em um prejuízo do seu papel de prestígio, favorecendo assim o risco de 

fragmentação do direito internacional. Essa preocupação, que também era aparente no 

discurso supracitado do Presidente Guillaume em 2000, pode ter sido o motivo que levou, 

em 1993, à decisão da Corte de estabelecer uma Câmara para Questões Ambientais. Como 

apontou o juiz Oda, “o estabelecimento de uma Corte Mundial para Questões Ambientais 

pode ter motivado o estabelecimento paralelo de uma Câmara Especial para questões 

ambientais na própria CIJ, de modo a prevenir a proliferação de jurisprudência acerca de 

questões ambientais e de atrair mais casos dessa natureza”.10 Após a virada do milênio, o 

cenário parece ter mudado substancialmente. O medo da “fragmentação” foi atenuado. Em 

discurso para a Assembleia Geral proferido em 2006, a então Presidente Higgins declarou 

que as preocupações ocasionadas pelo aumento no número de novas cortes sobre uma 

potencial falta de consistência na enunciação das normas internacionais e o consequente 

risco de fragmentação “não se mostraram significativos”. Ela então enfatizou a importância 

de se compor uma prática comunicativa como ferramenta sistêmica ao abordar o risco da 

incongruência na jurisprudência. Higgins, sobre esse ponto, notou que “novas cortes e 

tribunais regularmente se referiram, de maneira quase sempre essencial a seu raciocínio 

jurídico, a julgamentos da CIJ acerca de questões de direito internacional e de procedimento 

internacional”, e que “[a] Corte Internacional, da sua parte, vem seguindo atentamente o 

trabalho desses outros órgãos internacionais”.11 

                                                 

10 Oda Sh, “The International Court of Justice Viewed from the Bench”, Recueil des cours 244 (1993), p. 55. 
11

 Ver nota 1 supra. De acordo com Murphy S., “What a Difference a Year Makes: The International Court of 

Justice’s 2012 Jurisprudence”, in Journal of International Dispute Settlement, 4(2013), pp. 539–552, à p. 540, 

‘the Court’s reliance on such a wide range of jurisprudence from other tribunals might be viewed as a counter-

argument to concerns about the ‘fragmentation’ of international law’. 
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3. AS DIFERENTES UTILIZAÇÕES DE DECISÕES DE ÓRGÃOS JUDICIAIS OU 

QUASI-JUDICIAIS INTERNACIONAIS PELA CORTE INTERNACIONAL DE 

JUSTIÇA 

Um breve exame dos últimos 15 anos da jurisprudência da Corte revela que 

precedentes externos foram levados em consideração para uma variedade de objetivos. Em 

vários casos, a questão chave envolvia a interpretação de tratados. Assim, por exemplo, 

além do supracitado parecer do caso do Muro, o julgamento de mérito no caso Diallo 

fornece mais um exemplar da dependência da Corte na prática do Comitê de Direitos 

Humanos para interpretar o Pacto de 1966; 12 no mesmo caso, a CIJ fez menção ao corpo 

de decisões da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos para fundamentar sua 

interpretação do Art. 12 da Carta Africana.13 Em outros casos, precedentes externos foram 

levados em conta para amparar a determinação do costume internacional pela Corte. Dessa 

forma, em seu julgamento em Territorial and Maritime Dispute, caso demandado pela 

Nicarágua em face da Colômbia, a Corte enfatizou que “o direito aplicável no presente caso 

é o costume internacional refletido na jurisprudência desta Corte, do Tribunal Internacional 

do Direito do Mar (ITLOS) e de cortes e tribunais arbitrais internacionais”.14 Em 

Jurisdictional Immunities of a State, atribuiu-se especial importância ao fato que “[a] Corte 

Europeia de Direitos Humanos refutou a noção de que Estados não tem mais direito à 

imunidade em casos envolvendo graves violações do direito internacional humanitário ou 

do direito internacional dos Direitos Humanos”.15 Precedentes externos também foram 

empregados para se mensurar o conteúdo de princípios gerais. Em seu julgamento de 

compensação no caso Diallo, a Corte amplamente se escorou na prática de outros tribunais, 

                                                 

12 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), I.C.J. Reports 2010, p. 

66, para 66. 
13 Ibid., p. 67, para 67. 
14 Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), I.C.J. Reports 2012, p. 666, para. 114. 
15 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), I.C.J. Reports 2012, p. 139, 

para. 90. 
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cortes e comissões “que aplicaram princípios gerais envolvendo compensação”.16 Na 

Opinião Consultiva do caso IFAD, em 2012, dois Comentários Gerais do Comitê de 

Direitos Humanos foram citados, de modo a demonstrar o desenvolvimento do conteúdo 

do princípio da igualdade de acesso a cortes e tribunais.17
 

Na doutrina internacional, diferentes análises foram apresentadas sobre a possível 

base jurídica a explicar o diálogo jurídico na determinação do direito. Alguns autores citam 

as regras de interpretação e, em particular, o princípio de integração sistêmica consagrado 

no Art. 31(3)(c) da Convenção de Viena do Direito dos Tratados.18 Sob um diferente viés, 

o Art. 38(1)(d) do Estatuto deve ser interpretado na direção de impor às cortes 

internacionais a obrigação de se levar em conta a jurisprudência de outras cortes na 

verificação das normas internacionais; nesse sentido, sugere-se que o Art. 38(1)(d) deva ser 

entendido como uma “codificação positiva” do uso de outras decisões judiciais.19 Outra 

perspectiva aponta que a importância das considerações judiciais de uma corte em 

procedimentos judiciais perante outro corpo judicial seria explicado pelo tratamento de 

decisões previamente proferidas por uma corte como normas de direito internacional 

aplicáveis às partes em um caso.20 Em contraste à riqueza do debate científico nesse ponto, 

é difícil encontrar  na jurisprudência da Corte uma tentativa de explicar, em termos 

jurídicos, o uso de precedentes externos na determinação do direito. O máximo que a 

jurisprudência oferece, como elucidação explícita, encontra-se no julgamento dos méritos 

do caso Diallo. Aqui, a Corte justificou o peso atribuído à prática do Comitê de Direitos 

Humanos fazendo menção à necessidade de “obter a clareza necessária e a consistência 

essencial do direito internacional, bem como a segurança jurídica, às quais tanto os 

                                                 

16 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Compensation, I.C.J. 

Reports 2012, p. 331, para. 13. 
17 Judgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization upon a 

Complaint Filed against the International Fund for Agricultural Development, I.C.J. Reports 2012, p. 27, para. 

39. 
18 Brown Ch., A Common Law of International Adjudication, Oxford, OUP, 2007, pp. 52–55. 
19 Andenas, Leiss, nota 9 supra. 
20 Cannizzaro E., “Interconnecting International Jurisdictions: A Contribution from the Genocide Decision of 

the ICJ”, in European Journal of Legal Studies, 1(2007). 
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indivíduos com direitos garantidos quanto os Estados forçados a cumprir com as obrigações 

pactícias têm o direito”.21 De resto, a Corte tem sido cautelosa em não passar a mensagem 

de que está submetida a qualquer tipo de dever de honrar precedentes externos. Ela também 

evitou lhes conferir um peso decisivo na justificação de alguma medida jurídica. Com a 

possível exceção do julgamento de compensação do caso Diallo, no qual decisões de outras 

cortes aparecem frequentemente como o único elemento a basear a decisão, a Corte, em 

geral, tem feito uso de precedentes externos apenas para confirmar suas próprias conclusões 

acerca da interpretação dada a um tratado ou do conteúdo de uma norma costumeira. 

Levando todos esses elementos em conta, a impressão geral é que a postura da Corte acerca 

do uso de precedentes externos tem sido ditada principalmente por considerações práticas, 

baseadas na necessidade de se aprimorar o poder de persuasão de suas decisões, por um 

lado, e na sua disposição de coordenar suas atividades com os outros órgãos judiciais, por 

outro, de modo a contra-atacar o risco de inconsistência.22 

 

4. ESTABELECENDO AS “REGRAS DO DIÁLOGO”: A DIFERENTE AUTORIDADE 

CONFERIDA A DECISÕES DE OUTROS ÓRGÃOS JUDICIAIS 

Como já foi apontado, em alguns casos, a Corte não se limitou a meramente citar as 

conclusões jurídicas tomadas por outras cortes e tribunais. A Corte também considerou 

apropriado definir a carga devida de cada precedente na delimitação do direito, bem como 

as razões para tratar alguns precedentes de maneira diferente de outros. Com base nessas 

                                                 

21 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), I.C.J. Reports 2010, p. 

664, para. 66. 
22

 De acordo com de Brabandere, nota 3 supra, p. 44, ‘while external case law is used as material support 

for the Court’s argumentation, the wording used hints towards a form of search for consistency with external 

case law’. Ver também Ulfstein G., “Awarding Compensation in a Fragmented Legal System: The Diallo Case”, 

in Journal of International Dispute Settlement, 4(2013), pp. 477–485, à p. 479. Boisson des Chazournes, nota 

3 supra, p. 77, explica que ‘these trends are scarcely grounded in principles of international law. Their 

development is mainly due to the attitude of international courts and tribunals’. 
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premissas, é possível identificar um critério geral que potencialmente seria aplicável pela 

Corte em casos futuros. 

No seu julgamento de mérito do caso Diallo, a Corte reconheceu a importância da 

prática do Comitê de Direitos Humanos nos seguintes termos: “Apesar da Corte não estar 

de forma alguma obrigada, no exercício de suas funções judiciais, a moldar sua 

interpretação do Pacto em torno da interpretação dada pelo Comitê, ela acredita que deve 

outorgar grande peso ao entendimento adotado por esse órgão independente, que foi 

estabelecido com o objetivo específico de supervisionar a aplicação daquele tratado”.23 Em 

virtude dessa declaração, a Corte, primeiramente, reconhece que se deve atribuir “grande 

peso” à prática do Comitê de Direitos Humanos. Ademais, a Corte indica que se deve 

designar grande peso à “interpretação do Pacto” adotada pelo Comitê, e não acerca de 

qualquer questão de direito abordada pelo órgão. Por fim, a importância atribuída à dita 

prática é justificada com base no fato de que o órgão “foi estabelecido com o objetivo 

específico de supervisionar a aplicação daquele tratado”. Em suma, na visão da Corte, o 

peso a ser conferido àquela prática está estritamente conectado às funções e competências 

atribuídas ao Comitê de Direitos Humanos pelos Estados-parte do Pacto. 

Manifestação similar foi feita pela Corte com respeito à importância a se atrelar à 

prática da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, para o propósito de 

interpretar a Carta Africana: “De igual maneira, quando a Corte é instada, como nesse 

procedimento, a aplicar um instrumento regional para a proteção dos Direitos Humanos, 

deve levar em consideração a interpretação de tal instrumento adotada pelos órgãos 

independentes que foram especificamente criados, se for o caso, para monitorar a plena 

aplicação do tratado em questão”.24 Importante notar que, nessa declaração, a Corte utilizou 

a expressão “deve levar em consideração”, ao invés de “deve outorgar grande peso”. Não é 

claro se, ao empregar tais termos, a intenção da Corte era de reduzir a importância a se 

                                                 

23 Ver nota 12 supra. 
24 Ver nota 13 supra. 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

26 

relacionar à prática de órgãos regionais, em contraposição a órgãos estabelecidos por 

tratados universais. Isso não parece condizer com a prática. Para fins de se aferir a prática 

de um órgão judicial ou quasi-judicial, o que parece valer não é a natureza regional ou 

universal do órgão em questão; é o fato de que tal órgão foi propriamente concebido pelas 

partes para supervisionar a aplicação do tratado. De qualquer maneira, é significativo que, 

novamente, a Corte se apoie nas competências e funções atribuídas a um órgão quasi-

judicial para explicar a importância vinculada à prática de tal entidade. 

O liame entre o valor de um precedente externo e a competência do órgão que adotou 

tal entendimento também é fruto do julgamento da Corte no caso Genocídio. Dessa vez, 

contudo, a Corte contou com esse critério para justificar a não adoção do precedente.25 Ao 

avaliar o parâmetro de controle requerido, pelo costume internacional, para se atribuir uma 

conduta de um órgão de facto a um Estado – se o “controle geral” estabelecido pela Corte 

Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (ICTY) no caso Tadic ou o “controle efetivo” 

empregado pela Corte no caso Nicaragua -, a Corte notou, primeiramente, que “o ICTY 

não foi instado no caso Tadic, e nem o é de maneira geral, a julgar questões de 

responsabilidade de Estados, visto que sua jurisdição é penal; aplica-se apenas a pessoas”. 

A Corte ressalta que, ao passo que confere “a maior importância às conclusões de fato e de 

direito atingidas pelo ICTY no julgamento da responsabilidade criminal do acusado a ele 

submetido”, “[a] situação não é a mesma para as posições adotadas pelo ICTY acerca de 

questões gerais de direito internacional que não recaiam no âmbito específico de sua 

jurisdição e, acima de tudo, cuja resolução não é necessária para decidir os casos penais a 

ele submetidos”.26 

Parece que dois parâmetros distintos estão em aplicação. O primeiro parâmetro 

envolve a questão sobre se uma conclusão jurídica é fundamental para decidir o caso. Esse 

                                                 

25 Para a abordagem da Corte sobre a possibilidade de se utilizar da jurisprudência do ICTY, ver De Brabandere, 

nota 3 supra, p. 47. 
26 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), I.C.J. Reports 2007, p. 43, para. 403. 
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teste é bastante tradicional, baseado na ideia de que, a princípio, obiter dicta devem possuir 

menos peso do que conclusões jurídicas essenciais à decisão do caso. O segundo parâmetro 

é mais inovador: ele se centra na questão da posição do tribunal em questões de direito 

internacional que recaiam no âmbito específico de sua jurisdição. Esse teste é 

essencialmente o mesmo empregado pela Corte no caso Diallo. Entretanto, o uso desse teste 

para justificar a não adoção de um precedente externo, como fez a Corte no caso Genocídio, 

mostra o seu lado problemático. Em particular, levanta-se duas questões delicadas: como 

determinar se uma questão de direito internacional recai no âmbito específico da jurisdição 

de um tribunal? Mas, acima de tudo, quem deve decidir sobre tal questão? 

 

5. DIÁLOGO OU COMPETIÇÃO? 

 Como o diálogo interjudicial refletido no uso dos precedentes externos é conduzido 

prioritariamente em um modo informal e depende da discrição e sensibilidade de cada corte, 

a identificação de critérios gerais para se avaliar o peso a ser conferido a tais precedentes 

deve ser considerada como um desenvolvimento positivo. Isso introduz uma certa 

previsibilidade e transparência na jurisprudência de uma corte, reduzindo assim o risco 

dessa corte ser considerada seletiva, ou até mesmo arbitrária, na sua utilização de 

precedentes externos. Ao mesmo tempo, contudo, a determinação das “regras do diálogo” 

é um exercício delicado, que tem o potencial de afetar a própria possibilidade de um sério 

diálogo entre cortes. Nesse viés, uma situação é uma corte conferir grande peso a decisões 

proferidas por outra corte devido à competência sobre um assunto específico do Direito 

atribuída à esta. Essa forma de deferência, que equivale ao reconhecimento da autoridade 

de outras cortes, pode estimular a reciprocidade e facilitar um verdadeiro diálogo entre 

cortes.27 É um contexto inteiramente diferente quando uma corte rebaixa a importância a se 

                                                 

27
 Por vezes, a deferência da Corte pode ser fruto de sua consciência de que “quando uma área do direito 

internacional possui mecanismos especializados, que regularmente se encarregam da interpretação e aplicação 

da lei, o impacto da CIJ será provavelmente menor”. Nesse ponto, ver Tams Ch., “The Development of 

International Law by the International Court of Justice”, nesse volume. 
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atrelar a uma conclusão jurídica tomada por outra corte com base no argumento de que a 

matéria em questão não recai no âmbito de jurisdição dessa outra corte. Ainda que uma 

corte seja livre para desconsiderar o precedente de outra corte, levar o confronto para o 

terreno das respectivas competências de diferentes cortes e tribunais é um caminho 

perigoso. Isso levanta a questão da autoridade de um tribunal para aferir os limites de 

competência de outro tribunal.28 Essa mudança de trajetória é ainda mais perigosa, dado 

que, na maioria dos casos, será difícil afirmar quais questões de direito recaem ou não no 

âmbito específico da jurisdição de uma corte. Resumindo, tal abordagem pode criar uma 

competição entre cortes acerca do escopo de suas competências, em contraposição a incitar 

a coordenação de suas atividades. 

A apreciação da Corte do critério do “controle geral” no caso Genocídio ilustra bem 

os limites inerentes em tal abordagem. É verdade que, no seu entendimento, a Corte não 

confiou exclusivamente no parâmetro da “competência” para justificar sua não adoção da 

conclusão jurídica tomada pelo ICTY no caso Tadic. Ademais, a Corte não utilizou esse 

parâmetro para refutar a autoridade desse julgado; ela simplesmente não conferiu à essa 

conclusão a mesma autoridade conferida às conclusões jurídicas tomadas pelo ICTY no 

julgamento da responsabilidade criminal do acusado a ela submetido.29 O que permanece, 

porém, é que a tentativa da Corte de diminuir a importância a se atribuir à conclusão do 

ICTY ao se apontar às competências do tribunal não é convincente. Ainda que seja verdade 

que a jurisdição do ICTY é penal e se aplica apenas a indivíduos, isso não significa que o 

ICTY, no exercício da sua jurisdição, não possa ser instado a aplicar normas de 

responsabilidade dos Estados ou a determinar a validade da resolução do Conselho de 

Segurança que as estabelecem, caso isso seja necessário como matéria preliminar para se 

                                                 

28
 Conforme Treves T., “Fragmentation of International Law: The Judicial Perspective”, in Agenda 

Internacional 16(2009), pp. 214-253, at 253, “the assessment of whether a statement of law is necessary for a 

certain decision and whether it is within a court or tribunal’s jurisdiction is undoubtedly delicate if made by 

another court or tribunal. It would seem that this is a ground on which prudence is of the utmost importance 

and that only the most evident cases of lack of necessity or lack of jurisdiction should be relevant.” 
29 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), I.C.J. Reports 2007, p. 43, para. 403. 
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abarcar questões de responsabilidade penal dentro de sua competência. Igualmente, mesmo 

que a competência de tribunais ou órgãos de monitoramento de Direitos Humanos se 

relacione com a interpretação e aplicação dos tratados que os estabelecem, eles são 

frequentemente solicitados a julgar sobre questões gerais de direito internacional, ligadas a 

matérias como validade de reservas a tratados ou exceções à imunidade estatal. Em seu 

julgamento, a Corte foi cuidadosa em demonstrar que não havia necessidade para o ICTY 

de abordar a questão da atribuição da conduta ao Estado para resolver a questão da natureza 

do conflito. Contudo, uma coisa é a Corte expressar seu desacordo com o raciocínio 

realizado pelo Tribunal; é bastante diferente dizer que o Tribunal, ao avaliar a questão 

preliminar acerca do conteúdo da norma de atribuição, agiu fora do escopo de sua 

jurisdição, uma conclusão que a própria Corte evitou atingir. A Corte ainda reforçou que o 

ICTY não é, de forma geral, instado a decidir sobre questões de responsabilidade dos 

Estados.30 Não fica claro, porém, quais consequências podem ser obtidas disso. A expertise 

específica de um tribunal pode, claro, ser um elemento na avaliação do peso de um 

precedente. Ao mesmo tempo, porém, questões gerais de direito internacional, como 

responsabilidade internacional ou o direito dos tratados, parecem recair naturalmente na 

expertise de qualquer tribunal internacional na aplicação do direito internacional, inclusive 

tribunais penais internacionais.31 

Há ainda outra razão pela qual a avaliação da Corte do precedente do ICTY parece 

longe do adequado. Mesmo que tenha persistido na questão da competência específica do 

ICTY, a Corte pouco falou sobre o argumento jurídico desenvolvido pelo ICTY para basear 

sua conclusão de que o “controle geral” seria o limiar de controle requerido, sob as normas 

costumeiras de direito internacional, para atribuir a um Estado a conduta de um grupo de 

indivíduos. Isso é surpreendente, visto que, no caso Tadic, o ICTY conduzira um amplo 

                                                 

30 Ibid. 
31

 Conforme apontado por Kohen M., “‘Considerations about what is common’: the ICJ and specialised bodies”, 

in Les limites du droit international : essais en l'honneur de Joe Verhoeven, Bruylant, Bruxelles, 2015, p. 477, 

“questions of interpretation of treaties or matters of international responsibility are two largely codified matters 

that any judicial or quasi-judicial body is in a position to address”. 
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exame da prática relevante para alicerçar sua conclusão sobre o conteúdo da norma 

costumeira em questão. Independentemente de se concordar ou discordar da conclusão 

atingida pelo ICTY,32 deve-se esperar maior atenção da Corte na aferição da prática. Pelo 

contrário, a Corte aqui meramente reafirmou a contínua validade do teste do “controle 

efetivo” introduzido no caso Nicarágua, sem a devida cautela de fundamentar sua 

conclusão no exame da prática destacada pelo Tribunal. 

Aqui, faz-se necessária uma consideração final. Ao passo que as cortes 

internacionais, em suma, continuam livres para repelir um precedente externo, elas devem 

justificar tal decisão buscando demonstrar que a sua determinação da lei é baseada em um 

approach mais rigoroso e sistemático do que o assumido pela outra corte. O poder de 

persuasão do argumento, ao invés da competência da corte, deve ser a chave para determinar 

a autoridade de uma conclusão sobre direito.33  

                                                 

32 Acerca dessa questão, ver Palchetti P., L’organo di fatto nell’illecito internazionale, Giuffé, Milano, 2007, 

pp. 163-171. 
33

 Nesse ponto, ver Abi-Saab G., “La métamorphose de la function juridictionnelle internationale”, in Unity 

and Diversity of International Law. Essays in Honour of Pierre-Marie Dupuy, Brill, Leiden, 2014, p. 391. 
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OS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS E PRINCIPIOLÓGICOS 

UTILIZADOS PELOS TRIBUNAIS NO SISTEMA JURÍDICO EUROPEU 

 Aline Beltrame de Moura34 

1. INTRODUÇÃO 

A natureza e o tipo de relação existente entre o direito da União Europeia e os 

sistemas jurídicos nacionais se mostram particulares em comparação à tradicional relação 

entre direito nacional e direito internacional. Diferentemente das organizações 

internacionais clássicas, o processo de integração regional europeu é dotado de um aparato 

judiciário ímpar, composto por um corpo de juízes competentes à interpretar o direito da 

União e que dispõe de específicos instrumentos jurídicos, tais como o reenvio prejudicial 

que permite aos juízes nacionais estabelecer um contato direto com o Tribunal de Justiça 

da União Europeia (TJUE).  

Conforme será analisado no presente capítulo, a ordem jurídica subjacente à União 

Europeia é parte integrante da realidade política e social do continente. Os tratados da União 

se encontram na origem de inúmeras decisões que influenciam decisivamente a realidade 

dos Estados-membros e a vida dos seus cidadãos. Neste contexto, o objetivo do estudo é 

compreender a estreita relação entre direito da União e direito nacional e verificar quais os 

instrumentos processuais e principiológicos que orientam a atuação das instâncias 

jurisdicionais diante das particularidades do sistema jurídico europeu. 

A interação entre esses dois planos jurídicos vai muito além da disciplina prevista 

                                                 

34  Professora do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Doutora em Direito Internacional pela Università degli Studi di Milano, Itália, com Bolsa CAPES Doutorado 

Pleno no Exterior. Foi Pesquisadora Visitante do Max Planck Institute for Comparative and International 

Private Law em Hamburgo, Alemanha. Coordenadora do Módulo Jean Monnet CCJ/UFSC. Coordenadora do 

Núcleo de Pesquisas em Direito Internacional Privado UFSC/CNPq. Subcoordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Direito da UFSC. E-mail: aline.moura@ufsc.br 
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nos Tratados constitutivos ou nas teorias desenvolvidas pelos ordenamentos nacionais, 

como normalmente ocorre na aplicação do direito internacional público. No âmbito 

europeu, a atuação do TJUE assume um papel relevante na construção das bases 

principiológicas para a consolidação de um complexo processo de integração respaldado na 

legalidade e na uniformidade de aplicação das suas normas. 

A jurisprudência europeia criou e desenvolveu princípios que tem a finalidade de 

nortear a interação entre os dois planos jurídicos, dentre os quais se destacam o da 

autonomia, do primado e do efeito direto. O TJUE apresenta-se como garantidor da 

legalidade, da interpretação e da aplicação uniforme do direito da União europeia, sendo a 

instituição jurisdicional por excelência deste processo de integração regional. 

 

2. O PAPEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA NA 

INTERPRETAÇÃO E NA APLICAÇÃO DO DIREITO DA UNIÃO 

No âmbito supranacional, o Tribunal de Justiça da União Europeia é a jurisdição 

suprema e única para todas as questões decorrentes do direito da União, garantindo o 

respeito ao direito da União na sua correta interpretação e uniformidade de aplicação. A sua 

função é essencial, pois, se as normas da União estivessem apenas sob o controle dos 

tribunais nacionais, as mesmas poderiam ser interpretadas e aplicadas diferentemente em 

cada Estado-membro, prejudicando a uniformidade e coerência do direito da União no 

território europeu. 

Dada a sua função essencial no processo de integração regional, o Tribunal se fez 

presente desde a constituição da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, mediante o 

Tratado de Paris de 1952, começando a operar seis anos mais tarde. Por muito tempo o 

Tribunal teve uma proeminente atuação no cenário europeu, dando ensejo a um efetivo 

alargamento das competências comunitárias em momentos nos quais se vislumbrava uma 
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significativa inércia normativas das outras instituições.35 Muitos dos posicionamentos 

tomados pelo TJUE acabaram sendo posteriormente incorporados ao direito primário e 

secundário da União, isto é, aos tratados constitutivos, assim como aos regulamentos e as 

diretivas, atuando ativamente no desenvolvimento da legislação da União.36  

Ao longo do tempo, o então denominado Tribunal de Justiça das Comunidades 

Europeias acabou recebendo nova nomenclatura e sofrendo algumas alterações com relação 

à organização da jurisdição europeia e da racionalização das suas competências. As mais 

recentes e importantes reformas ocorreram com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa 

em 2009.  

Atualmente, a denominação do Tribunal, de acordo com o art. 19 do novo Tratado 

da União Europeia (TUE), deixa de ser Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias 

(TJCE) e passa a ser Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), o qual compreende na 

sua estrutura o Tribunal de Justiça (antigo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias 

em sentido estrito, criado em 1952), o Tribunal Geral (antigo Tribunal de Primeiro Grau, 

criado em 1988) e os Tribunais Especializados. O Tribunal da Função Pública, único de 

caráter especializado instituído até o momento, foi criado em 2004 e cessou as suas 

atividades em 2016 depois de ter transferido para o Tribunal Geral as suas competências no 

                                                 

35 Pode-se citar o engessamento do Conselho face às decisões que exigem a unanimidade e a resistência de 

alguns setores da sociedade e dos próprios Estados-membros em relação a determinadas medidas comunitárias. 
36 A Diretiva 2004/38 sobre o direito dos cidadãos da União e dos seus familiares de circularem e residirem 

livremente no território dos Estados-membros e a Diretiva 2006/23 relativa aos serviços no mercado interno 

são ambas fruto de copiosa jurisprudência do TJUE. Ver: CONDINANZI, Massimo. Corte di Giustizia e Trattati 

di Lisbona: innovazioni strutturali ed organizzativi. In: BILANCIA, Paola; D’AMICO, Marilisa (a cura di). La 

nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona. Milano: Giuffrè, 2009, p. 211; BERARDIS, Guido. La direttiva 

generale in material di servizi. In: BESTAGNO, F; RADICATI DI BROZOLO, L. Il mercato unico dei servizi. 

Milano, 2007, p. 27 ss.  A solução adotada pelo TJUE de que o Parlamento Europeu poderia impugnar os atos 

do Conselho a fim de proteger suas prerrogativas (Caso Cernobyl, C-70/88 de 22 de maio de 1990), foi inserida 

no Tratado de Maastricht e, posteriormente, com o de Nice, passou a ser considerado recorrente privilegiado. 

O acórdão Barber de 17 de maio de 1990, C-262/88 é a origem do Protocolo Barber sobre o art. 141 do TCE 

introduzido pelo Tratado de Maastricht ou, ainda, o acórdão Lancry de 9 de agosto de 1994, C-363/93, que 

impulsionou a modificação do art. 299 do TCE pelo Tratado de Amsterdã. 
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contexto da reforma da arquitetura jurisdicional da União. 37 

Observada a sua estrutura judiciária, o Tribunal de Justiça é assistido pelo Tribunal 

Geral, competente para conhecer em primeira instância de determinados recursos, 

excetuando os atribuídos a um tribunal especializado e os que o Estatuto reservar ao 

Tribunal de Justiça. Seus membros são escolhidos dentre pessoas que ofereçam todas as 

garantias de independência e que possuam a capacidade requerida para o exercício de 

funções jurisdicionais. 

Dessa forma, o TJUE desempenha o papel de garantidor da legalidade do 

ordenamento comunitário, monitorando também o exercício correto das funções 

desempenhadas pelas outras instituições a fim de que estas não exorbitem os limites 

previstos pelos Tratados. Nesse sentido, o equilíbrio institucional é a pedra angular das 

relações entre as instituições, do qual o Tribunal de Justiça assegura o respeito.38  

No tocante à reformulação da denominação das instâncias judiciárias europeias que 

pode parecer, em um primeiro momento, apenas uma alteração do aspecto formal, observa-

se, em realidade, que esta apresenta um importante aspecto identificativo, uma vez que é 

através da sua denominação que a instituição judiciária é percebida pelos sujeitos que 

invocam a justiça.39 Além do mais, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, ocorreu 

a abolição da estrutura em pilares e o reconhecimento da força jurídica da Carta de direitos 

fundamentais, implicando a extensão da competência do TJUE a quase todas as políticas 

da União.40  

                                                 

37 Desde que foram criadas, as jurisdições proferiram cerca de 37 mil acórdãos e despachos. Dados disponíveis 

em: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/. Acessado em 15.05.2012. 
38 FRIGO, Manlio; LANG, Alessandra; VALENTI, Mara. Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione 

europea: casi e materiali. Torino: Giappichelli, 2011, p. 247. 
39 CONDINANZI, Massimo. Corte di Giustizia e Trattati di Lisbona: innovazioni strutturali ed organizzativi. 

In: BILANCIA, Paola; D’AMICO, Marilisa (a cura di). La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona. Milano: 

Giuffrè, 2009, p. 212. 
40 DOLLAT, Patrick. La Citoyenneté Européenne: théorie et status. Bruxelles: Bruylant, 2008, p. 86.  
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Com sede em Luxemburgo, atualmente o Tribunal de Justiça é composto por 28 

juízes – um para cada Estado-Membro – e onze advogados-gerais que são nomeados, de 

comum acordo por todos os governos, para um exercício de seis anos, renováveis. 

Interessante observar que o advogado-geral é uma espécie de amicus curie,41 buscando 

sempre preservar a correta aplicação do direito da União Europeia, apresentando 

publicamente e com imparcialidade pareceres sobre os processos submetidos ao Tribunal. 

Este, por sua vez, pode acolher ou não as conclusões do advogado-geral, mas estas são, 

independentemente, publicadas em apêndice ao acórdão emanado e servem como meio de 

interpretação e complementação da decisão judicial. 

O funcionamento do Tribunal encontra seu embasamento no Estatuto do Tribunal 

de Justiça da União Europeia, um instrumento contemporâneo a estipulação do Tratado de 

Paris e que possui, do ponto de vista das fontes do direito, o mesmo nível jurídico daquele, 

em virtude do disposto no art. 51 do novo TUE que estabelece que os protocolos anexos 

aos tratados são parte integrante destes.42 

3. O SISTEMA DE TUTELA JURISDICIONAL DO TJUE 

No tocante ao sistema de tutela jurisdicional do TJUE, salienta-se que o mesmo se 

articula sobre dois planos procedimentais distintos, mas funcionalmente conectados. O 

primeiro diz respeito ao controle direto do Tribunal de Justiça e/ou do Tribunal Geral, 

ativado pelas instituições, pelos Estados-membros ou mesmo por pessoas físicas ou 

jurídicas, exaurindo-se com a pronúncia do juiz europeu. O segundo é aquele do 

                                                 

41 BRAVO. Luigi Ferrari. In: BRAVO. Luigi Ferrari e MILANESI. Enzo Moavero. Lezioni di Diritto 

Comunitario. II Edizione. Napoli: Editoriale Scientifica, 1997. p. 104. 
42 Ressalta-se que a teor da Declaração n. 38, anexa ao Ato Final do Tratado de Lisboa, o número de advogados-

gerais pode ser alterado após a entrada em vigor deste, aumentando de oito para onze. À Polônia seria concedido 

um advogado-geral permanente, a semelhança dos já atribuídos aos ditos grandes Estados, isto é, França, 

Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha, situação esta que explicita a ligação entre a nacionalidade do 

advogado-geral e o Estado do qual o mesmo provém, prejudicando a ideia de independência de suas atividades 

jurisdicionais.      
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procedimento prejudicial, fundado sobre a cooperação entre juiz nacional e juiz europeu, 

por meio do reenvio prejudicial do primeiro ao segundo, que implica o controle indireto do 

Tribunal de Justiça, com a pronúncia do juiz nacional decidindo a causa.43 

Dessa forma, o controle jurisdicional direto diz respeito aos casos de competência 

exclusiva do magistrado da União como, por exemplo, a interposição de um recurso de 

anulação, de carência, de responsabilidade extracontratual, exceção de invalidade, 

impugnação do acórdão do Tribunal Geral, dentre outras. Nesse sentido, a ação por 

descumprimento destaca-se por permitir que a Comissão ou qualquer Estado-membro 

intente este tipo de ação se considerar que um Estado-Membro não tenha cumprido qualquer 

das obrigações que lhe foram incumbidas por força do direito da União. O Tribunal, 

segundo o art. 260 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), deve 

investigar as alegações apresentadas, emitir um parecer e, no caso de o país ser considerado 

em falta, este deve tomar medidas corretivas de imediato sob pena de imposição de multa.  

Por sua vez, o controle jurisdicional indireto refere-se ao chamado reenvio 

prejudicial que pode ser de interpretação ou de validade das normas comunitárias. Nesse 

caso, o órgão jurisdicional de um dos Estados-membros tem a faculdade – e em sendo de 

última instância é obrigado – de solicitar ao Tribunal de Justiça um pronunciamento acerca 

da interpretação ou da legalidade de uma norma supranacional que seja imprescindível para 

a resolução de controvérsia da qual o Estado esteja investido.44  O Tribunal pronuncia-se, 

dessa forma, sobre a questão que lhe é apresentada emitindo a chamada decisão a título 

prejudicial. 

Como salientado, o magistrado nacional de última instância é obrigado a efetuar o 

reenvio prejudicial, contudo, caso este venha a subtrair-se do cumprimento deste dever, 

infere-se que segundo os princípios relativos à responsabilidade do Estado pelo 

                                                 

43
 TESAURO. Giuseppe. Diritto Comunitario. Padova: CEDAM, 1995, p. 141.  

44 TESAURO. Giuseppe. 1995. p. 188-201. 
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comportamento dos seus órgãos, a omissão é imputada ao Estado do juiz e contra este 

poderá ser promovido um processo por infração. Essa situação, contudo, parece ainda não 

ter sido verificada, embora, em algumas ocasiões, a Comissão tenha já cogitado tal 

possibilidade. 45 

Dentre suas funções, dispostas no art. 263 do TFUE, pode-se destacar o controle de 

legitimidade que o TJUE exerce sobre os atos legislativos adotados pelo Parlamento 

Europeu e pelo Conselho Europeu, destinados a produzir efeitos jurídicos em relação a 

terceiros, assim como os atos do Conselho, da Comissão e do Banco Central Europeu, que 

não sejam recomendações ou pareceres.46 O Tribunal também é competente para conhecer 

dos recursos com fundamento em incompetência, violação de formalidades essenciais, 

violação dos tratados comunitários ou de qualquer norma jurídica relativa à sua aplicação, 

ou em desvio de poder, interpostos por um Estado-membro, pelo Parlamento Europeu, pelo 

Conselho ou pela Comissão. É também competente para conhecer dos recursos interpostos 

pelo Tribunal de Contas, pelo Banco Central Europeu e pelo Comitê das Regiões com o 

objetivo de salvaguardar as respectivas prerrogativas ou, ainda, de responsabilidade 

extracontratual interposto por indivíduos.  

Em face do grande número de processos que são submetidos ao Tribunal de Justiça47 

e com a finalidade de proporcionar aos cidadãos uma proteção jurídica mais eficaz, o 

Tribunal Geral ocupa-se da maior parte das ações intentadas por particulares, empresas e 

algumas organizações contra atos das instituições europeias, bem como de processos 

relacionados com o direito da concorrência, cujas decisões podem, no prazo de dois meses, 

ser objeto de recurso perante o Tribunal de Justiça, limitado às questões de direito. Por sua 

                                                 

45
 BALLARINO, Tito. Manuale di Diritto dell’Unione Europea. 6 ed., Padova: CEDAM, 2001, p 177.  

46 MENGOZZI, Paolo. Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia: il Diritto 

Comunitario e dell’Unione Europea. 15 ed. Padova: CEDAM, 1997. p. 56. 
47 Em 2017, segundo Relatório Anual do TJUE, deram entrada no Tribunal de Justiça 739 processos entrados, 

699 processos findos, 533 reenvios prejudiciais. No tocante ao contencioso submetido às duas jurisdições do 

TJUE, deu-se início a 1656 processos e a conclusão de 1594 processos, sendo a duração média do processo de 

16,3 meses. Disponível em: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-

09/20180421_qdaq18001ptn_pdf.pdf>. Acesso em 15 de março de 2019. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/20180421_qdaq18001ptn_pdf.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/20180421_qdaq18001ptn_pdf.pdf


Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

38 

vez, o Tribunal da Função Pública Europeia pronuncia-se sobre os litígios entre as 

instituições da UE e o seu pessoal, isto é, seus funcionários, sendo que as decisões 

proferidas por este Tribunal especializado podem, no prazo de dois meses, ser objeto de 

recurso, limitado às questões de direito, para o Tribunal Geral. 

 

4. OS FUNDAMENTOS PRINCIPIOLÓGICOS GARANTIDORES DO SISTEMA 

JURÍDICO EUROPEU 

A arquitetura judicial criada no âmbito da União Europeia que prevê o princípio da 

autonomia, do primado e do efeito direto do direito da União foi essencial para garantir a 

aplicação da lei do processo de integração sobre as leis nacionais, especialmente em casos 

de conflitos ou lacunas em ambas legislações. Tal estrutura permite e encoraja uma atuação 

conjunta entre o TJUE e os tribunais nacionais, os quais trabalham em uma verdadeira 

cooperação jurisdicional em duplo nível. 

Dessa forma, a articulação das relações entre direito comunitário e direito nacional 

e, por consequência, o diálogo entre o TJUE e as cortes nacionais, são regidos por três 

pilares fundamentais: autonomia, primado e efeito direto. 

O princípio da autonomia do direito da União resulta da interpretação do TJUE e é 

a linha condutora da interação jurisdicional entre este e as cortes nacionais. As regras do 

direito da União, mesmo integradas na ordem jurídica nacional, mantêm a sua marca 

congênita, isto é, preservam suas propriedades, garantindo a sua eficácia própria e diversa 

daquela do direito interno.48 A autonomia da ordem jurídica da União, assim, adquire um 

                                                 

48 Por exemplo, o conceito de trabalhador é determinante para individualizar alguns dos titulares ao direito 

à liberdade de circulação. Ocorre que o conceito comunitário de “trabalhador” pode não corresponder 

inteiramente aos conceitos utilizados e conhecidos na ordem jurídica de um ou outro Estado-Membro. Assim, 
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significado fundamental ao ser a única garantia de que o direito da União Europeia não será 

desvirtuado pela interação com o direito nacional e de que poderá ser aplicado 

uniformemente em todos os Estados-membros.49 O princípio tem a função de orientar o juiz 

nacional que ao aplicar uma norma da União deve interpretá-la segundo os critérios 

definidos pelo próprio ordenamento supranacional, atendo-se aos conceitos e definições por 

este previsto. 

A autonomia do direito da União não exclui, portanto, relações de cooperação com 

os direitos estatais, desde que estas estejam previstas nos tratados ou ainda quando não 

constituírem atentado à autonomia da União.50 A separação entre o direito supranacional e 

o direito nacional não é absoluta, mas relativa. Exemplificando os diversos graus de 

cooperação entre esses ordenamentos, pode-se citar as questões de livre circulação de 

trabalhadores e pessoas e o direito de estabelecimento, pois quando se trata de definir seus 

beneficiários, os Estados ainda são soberanos para estabelecer critérios relativos à aquisição 

da sua nacionalidade, implicando, portanto, na remissão do direito da União ao direito 

estatal nesse caso específico. Além disso, consabido é, que a execução das decisões do 

TJUE processa-se em conformidade com as normas processuais em vigor nos Estados-

membros, servindo-se, o direito da União europeia, das instituições jurídicas nacionais para 

completar as suas próprias regras, principalmente as de cunho procedimental.51 

O segundo princípio basilar da relação entre ambos ordenamentos é o do primado 

do direito da União sobre a ordem jurídica estatal, o qual constitui exigência para a própria 

                                                 

o princípio da autonomia ao impor que os conceitos jurídicos da União devem ser interpretados à luz das 

exigências do direito e dos objetivos da União Europeia, soluciona qualquer possível conflito de interpretação. 
49 BORCHARDT. Klaus-Dieter. The ABC of European Union law. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2010, p. 113.  
50 KOWAR, Robert. As relações entre o direito comunitário e os direitos nacionais. In: COMISSÃO DAS 

COMUNIDADES EUROPÉIAS. Trinta anos de direito comunitário. Luxemburgo: Serviço de Publicações 

Oficiais da CE, 1984, p. 117. 
51 MOURA, Aline Beltrame de. Organizações Internacionais de Natureza Supranacional e Intergovernamental: 

o caráter híbrido da União Europeia e a Intergovernamentabilidade do Mercosul. In: Odete Maria de Oliveira. 

(Org.). Organizações Internacionais e seus Dilemas Formais e Informais. 1ed.Ijuí: Unijuí, 2012, v. 1, p. 275. 
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existência do ordenamento supranacional. Trata-se de princípio relativo à superioridade 

hierárquica do direito da União originário ou derivado sobre qualquer norma nacional, seja 

ela anterior ou posterior, de natureza constitucional ou infraconstitucional. Por tal razão, os 

poderes públicos nacionais não podem produzir legislação incompatível com as disposições 

adotadas em nível supranacional nem as instâncias jurisdicionais prolatar decisões 

contrárias ao ordenamento jurídico da União. Em caso de dúvida sobre a aplicação do 

princípio, os juízes nacionais podem, se necessário, recorrer à decisão prejudicial a fim de 

fazer respeitar o princípio do primado.52  

Deste modo, se uma regra nacional for contrária a uma disposição europeia, as 

autoridades dos Estados-membros devem aplicar a normativa europeia. Salienta-se, porém, 

que o direito nacional não deve ser anulado nem alterado, mas a sua força vinculante é 

suspensa. Assim, a proteção uniforme dos cidadãos em todo o território da União é 

garantida, através do direito europeu, na medida em que este passa a prevalecer sobre o 

direito nacional. 

Interessante observar que igualmente o primado é oriundo da construção 

jurisprudencial do TJUE, o qual conferiu ao direito da União a superioridade hierárquica 

necessária para ser respeitado pelos sujeitos comunitários, estando incluído no conceito de 

poder normativo.53 De fato, desde o acórdão Costa/ENEL54 de 1964 e ao longo de uma 

jurisprudência perfeitamente coerente, o Tribunal de Justiça não tem cessado de afirmar e 

                                                 

52 Acórdão do TJUE, Factortame, C- 213/89 de 19 de Junho de 1990, no qual foi declarado que um órgão 

jurisdicional nacional, no âmbito de uma questão prejudicial sobre a validade de uma norma nacional, deve 

suspender de imediato a aplicação da referida norma, na pendência da solução preconizada pelo TJUE, bem 

como da sentença que o órgão jurisdicional proferir sobre a questão quanto ao mérito. 
53 STELZER, Joana. União Européia e supranacionalidade: desafio ou realidade. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2004, 

p. 157. 
54 Acórdão do TJUE, de 15 de julho de 1964, causa C-6/64, Costa c. ENEL. Tratava-se de um reenvio prejudicial 

em que o juiz nacional questionava o TJUE sobre a compatibilidade com o direito comunitário da normativa 

italiana relativa à nacionalização da energia elétrica. Em particular, o caso dizia respeito à contestação de uma 

fatura de energia elétrica. O Tribunal declara, assim, que o direito proveniente das instituições europeias se 

integra nos sistemas jurídicos dos Estados-membros, sendo estes obrigados a respeitá-lo, pois o direito europeu 

possui o primado, isto é, a prevalência sobre os direitos nacionais. Para aprofundamento ver: FRIGO, Manlio; 

LANG, Alessandra; VALENTI, Mara. 2011, p. 348-349. 
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desenvolver o princípio do primado essencial, absoluto e incondicional do direito da União 

por força de sua natureza específica, tanto para o direito primário quanto para o direito 

derivado, quer para o direito diretamente aplicável quer para as normas desprovidas desta 

qualidade no conjunto do direito da União sem considerar sua posição.55 

Cabe ressaltar aqui, que o entendimento exposto pelo Tribunal neste acórdão filia-

se à ideia de que, ao criarem as Comunidades, os Estados-membros consentiram em lhes 

transferir partes de suas competências, restringindo parte de sua soberania. Tal fato resulta 

em uma limitação definitiva dos seus direitos soberanos, contra a qual não poderia 

prevalecer nenhum ato unilateral ulterior, incompatível com a noção de Comunidades.56 

Esta tese liga-se estreitamente com o argumento da autonomia e também da aplicabilidade 

direta do direito da União e está presente na jurisprudência do TJUE.57 

Uma tentativa de codificação deste princípio pode ser vislumbrada no Projeto de 

Tratado que visava adotar uma Constituição para a Europa em 2004, o qual previa 

expressamente no art. I-6 que o direito primário e derivado da União prevaleceria sobre o 

direito dos Estados-membros. Porém, tal disposição não foi recuperada pelo Tratado de 

Lisboa, apesar de a Declaração n. 17, anexa a este, recordar que o direito da União Europeia 

prevalece sobre o nacional, nas condições previstas pela jurisprudência.58  

Além disso, destaca-se que o primado não deve ser entendido somente como uma 

obrigação, que caberia única e exclusivamente ao legislador ordinário ou constituinte, é 

também regra aplicável pelo juiz dos Estados-membros, pois é justamente nos órgãos 

jurisdicionais nacionais que deve ser consagrada, inicialmente, a supremacia do direito da 

União Europeia. A jurisprudência do TJUE é clara ao afirmar que o processo de integração 

somente poderá ser plenamente concretizado se todos os Estados-membros, ao consentirem 

                                                 

55 KOWAR, Robert. 1984, p. 118. 
56 KOWAR, Robert. 1984, p. 120. 
57 Casos San Michele, Walt Wilhelm, Politi, Marinex, Comisión vs. Italia e Variola 
58 FRIGO, Manlio; LANG, Alessandra; VALENTI, Mara. 2011, p. 347. 
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nas limitações de soberania, também se submeterem às mesmas regras, ou seja, a direitos e 

obrigações comuns.59 

No tocante ao princípio do efeito direto, destaca-se que as normas da União, ao 

entrarem em vigor, geram direitos e impõem deveres aos particulares, que podem invocá-

las perante os órgãos jurisdicionais nacionais. A permissão aos cidadãos europeus de 

invocar diretamente disposições do direito da União perante os órgãos jurisdicionais 

nacionais também foi obra da jurisprudência do TJUE, em particular, do acórdão Van Gend 

& Loos60 de 1963, no qual foi afirmado que os Tratados são mais que um simples acordo 

entre os Estados, pois conferem posições subjetivas aos particulares. Para tanto, as 

disposições europeias devem ser claras e precisas, completas e juridicamente perfeitas e, 

por fim, incondicionais, produzindo, portanto, efeitos diretos. 

O efeito direto, portanto, designa o conjunto das formas com as quais se podem 

revestir a aplicação de uma norma da União, tendo o TJUE já se pronunciado61 no sentido 

de que no caso em que as autoridades comunitárias obrigaram, por meio de diretiva, os 

Estados-membros a adotarem um comportamento determinado, o efeito útil de tal ato achar-

se-ia enfraquecido se os particulares fossem impedidos de o invocar em juízo e os órgãos 

jurisdicionais nacionais impedidos de o tomar em consideração enquanto elemento do 

direito comunitário.62  

Trata-se de uma qualidade que mostra a aplicabilidade da norma, isto é, um princípio 

                                                 

59 MOURA, Aline Beltrame de. 2012, p. 277. 
60 Acórdão do TJUE, de 5 de fevereiro de 1963, causa C-26/62, Van Gend en Loos. O recorrente contesta o 

montante das taxas aduaneiras da importação de ureia formaldeído da Alemanha, alegando que estas são mais 

altas que aquelas exigidas antes da entrada em vigor do Tratado da Comunidade Econômica Europeia e, por 

isso, em plena violação da obrigação de stand-still prevista pelo art. 12 deste Tratado. O Tribunal afirma que o 

direito europeu acarreta obrigações para os Estados-membros, mas também direitos para os particulares e, sendo 

assim, estes podem prevalecer-se de tais direitos e invocar diretamente normas europeias perante jurisdições 

nacionais e europeias. Dessa forma, não é necessário que o Estado-membro integre a norma europeia em 

questão na sua ordem jurídica interna. Para mais esclarecimentos ver: FRIGO, Manlio; LANG, Alessandra; 

VALENTI, Mara. 2011, p. 269-272. 
61 Acórdão do TJUE, C-51/76 de 01 de fevereiro de 1977, Verbond van Nederlandse ondernemignen. 
62 KOWAR, Robert. 1984, p. 152. 
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que assegura ao indivíduo o acesso aos tribunais ordinários nacionais contra o próprio 

Estado ou contra outros particulares, a fim de requerer a observância de direitos decorrentes 

das normas da União. Assim, não é necessário que o Estado-membro integre a norma 

europeia em questão na sua ordem jurídica interna. 

Sob tal perspectiva é oportuno recordar que, tradicionalmente somente aos Estados 

era permitido obter o status de sujeito e destinatário das normas de direito internacional, 

porém em âmbito do processo de integração europeu, o reconhecimento de uma direta 

participação do indivíduo foi obra do TJUE, pois no passado 

as instituições da Comunidade se encontravam impossibilitadas de adotar 

medidas que viessem a normatizar áreas completamente alheias às competências 

da CEE. A ação desses órgãos tinha que se limitar ao perfil econômico do 

fenômeno comunitário, não podendo interferir em áreas relativas aos direitos 

políticos e civis, até então consideradas matérias de competência exclusiva dos 

cidadãos dos Estados-membros. Somente através da jurisprudência do Tribunal 

de Justiça [...], foi possível ampliar a esfera jurídica europeia, abraçando também 

temáticas até então não previstas pelos Tratados constitutivos.63 

De fato, a participação do indivíduo como sujeito ativo e passivo em um sistema 

jurídico criado pelos Estados é um fenômeno historicamente recente e que encontra no 

ordenamento da União europeia o mais atual e avançado desenvolvimento.64 

Neste ponto, importante mencionar que efeito direto não deve ser confundido com 

aplicabilidade direta. Esta refere-se ao fato de as normas da União integrarem-se ao 

ordenamento jurídico de cada Estado-membro, independentemente de a norma interna 

                                                 

63 DAL RI. Arno. A Cidadania na União Europeia e a livre circulação de pessoas. In: DAL RI, Arno e 

OLIVEIRA, Maria Odete de. (Orgs.) Cidadania e Nacionalidade: efeitos e perspectivas nacionais, regionais, 

globais. Ijuí: Unijuí, 2002, p. 304. Nesse sentido ver também: DAGTOGLOU, Prodromos. A natureza jurídica 

da Comunidade Europeia. In: Comissão das Comunidades Europeias. Trinta Anos de Direito Comunitário. 

Luxemburgo: Serviço de Publicações Oficiais da CE, 1984. p. 43 ss. Este afirma que o direito da União constitui 

um fator importante de unificação, especialmente porque, não só os Estados-membros, mas também os 

particulares foram reconhecidos como sujeitos relevantes para este direito e tal constatação realça a importância 

especial do Tribunal de Justiça. 
64  VINCI, Enrico. Unione europea, cittadino, ombudsman: brevi riflessioni su un nuovo istituto civico europeo. 

Rivista Internazionale del Diritto dell’Uomo, 1992. p. 885.  
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determinar essa inserção. Por sua vez, o efeito direto do direito da União significa que as 

suas normas, ao entrarem em vigor, geram direitos e impõem deveres aos particulares, que 

podem invocá-las perante os órgãos jurisdicionais nacionais.   

Assim, o princípio da aplicabilidade direta do direito da União na ordem jurídica 

estatal, diz respeito a sua imediata integração nos Estados-membros, dispensando qualquer 

forma especial de recepção ou incorporação, diferentemente do que ocorre com o direito 

internacional público. Para os países que adotam a teoria dualista, há a necessidade de a 

norma alienígena ser aceita pelo ordenamento interno, porém, nas relações de direito da 

União Europeia com os direitos nacionais aplica-se a teoria monista (self-executing). Por 

esse motivo, “questões relacionadas ao tema chegavam às mãos da Corte provenientes, 

quase exclusivamente, de países onde a atuação nacional em relação à ordem internacional 

era presidida pelo dualismo jurídico.”65 No mais, se, porventura, o ordenamento jurídico 

europeu não fosse imediatamente aplicável nas legislações dos países integrantes da União 

Europeia, o próprio objetivo da integração poderia ser comprometido, já que os 

compromissos assumidos não passariam de mera forma de cooperação interestadual.  

Por fim, em decorrência dos princípios brevemente analisados, os órgãos 

jurisdicionais nacionais devem, em todas as esferas, interpretar e aplicar a lei no respeito 

ao direito da União. Dessa forma, os juízes nacionais são constritos a levar em consideração 

os tratados, regulamentos, diretivas e decisões do TJUE ao exercerem o seu poder 

jurisdicional ao interno dos Estados-membros, assumindo um papel de verdadeiro agente 

do direito da União no âmbito de suas competências jurisdicionais. 

 

5. O REENVIO PREJUDICIAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL DE 

COOPERAÇÃO JURISDICIONAL ENTRE O TJUE E OS TRIBUNAIS 

                                                 

65 SILVA, Karine de Souza. 2005, p. 221. 
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NACIONAIS 

Dentre todas as instituições da União, o TJUE é certamente aquela cuja relação com 

os Estados-membros parece ser a mais controversa. Não somente porque os Estados temem 

o procedimento por infração, mas também porque o TJUE, sendo competente a interpretar 

o direito da União, substancialmente individualiza hipóteses de incompatibilidade das 

normativas nacionais com este por meio do reenvio prejudicial.66 

Atualmente, o art. 19 do TUE ao prever que “os Estados-Membros estabelecem as 

vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela jurisdicional efetiva nos domínios 

abrangidos pelo direito da União” acaba por afirmar expressamente que os juízes nacionais 

concorrem para completar o sistema judiciário da União Europeia.  

Antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, os juízes nacionais participavam 

da função jurisdicional da União por meio do reenvio prejudicial, isto é, enquanto 

componentes de um sistema unitário e funcional capaz de garantir uma tutela jurisdicional 

efetiva. Hoje, este papel é explicado, introduzindo-se uma limitação expressa à soberania 

judiciária dos Estados-membros, os quais organizam de forma autônoma os mecanismos de 

tutela jurisdicional, mas ao mesmo tempo devem satisfazer o requisito da tutela 

jurisdicional efetiva, entendida enquanto respeito à efetividade e à equivalência da proteção 

jurisdicional.67 Nesse sentido, o princípio da cooperação leal68 (art. 4.3 do TUE), que 

                                                 

66 CONDINANZI, Massimo. Corte di Giustizia e Trattati di Lisbona: innovazioni strutturali ed organizzativi. 

BILANCIA, Paola; D’AMICO, Marilisa (a cura di). La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona. Milano: 

Giuffrè, 2009, p. 208. 
67 CONDINANZI, Massimo. 2009, p. 215. Nesse sentido ver acórdãos do TJUE: caso Peterbroeck, C- 312/93 

de 14 de dezembro de 1995; caso Santex, C-327/00 de 27 de fevereiro de 2003 e caso Kapferer, C-234/04 de 

16 de março de 2006. 
68 Art. 4.3 TUE: “Em virtude do princípio da cooperação leal, a União e os Estados-Membros respeitam-se 

e assistem-se mutuamente no cumprimento das missões decorrentes dos tratados. Os Estados-Membros tomam 

todas as medidas gerais ou específicas adequadas para garantir a execução das obrigações decorrentes dos 

tratados ou resultantes dos atos das instituições da União. Os Estados-Membros facilitam à União 

o cumprimento da sua missão e abstêm-se de qualquer medida susceptível de pôr em perigo a realização dos 

objetivos da União.” 
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sempre orientou as relações entre os Estados-membros e as instituições europeias, também 

passa a encontrar endereço nas instituições judiciárias a nível da União e nacionais. De fato, 

“para os tribunais nacionais, este (dever de cooperação) é refletido nos seus papéis enquanto 

cortes europeias no sentido de que eles garantem a correta aplicação e observância do 

Direito Comunitário.”69 

A interação entre o TJUE e as instâncias jurisdicionais dos Estados-membros baseia-

se na ideia de que não há hierarquia entre o TJUE e os tribunais nacionais, mas colaboração 

judiciária,70 pois aquele não é um Tribunal de recurso dos tribunais nacionais ou um tribunal 

federal, haja vista que não reforma as decisões das cortes internas assim como não anula os 

atos estatais contrários ao direito da União Europeia. No entanto, tem o poder de censurar 

os tribunais nacionais ou os Estados-membros quando estes não acatam os princípios por 

eles definidos.71  

Portanto, em não havendo ditames de prevalência institucional, mas sim 

colaboração judiciária, tal relação inevitavelmente contribui à dinamização e à 

internalização das normas supranacionais nos ordenamentos internos dos Estados-

membros. No mais, o art. 274 do TFUE é claro ao afirmar que existe uma relação de 

cooperação entre os diferentes níveis judiciários, descaracterizando qualquer referência à 

hierarquização entre os dois planos. Não podemos esquecer que a ordem jurídica da União 

Europeia e as ordens jurídicas nacionais são, na verdade, interdependentes e cooperam 

entre si72 e, por consequência, as instâncias jurisdicionais do mesmo modo devem agir. 

                                                 

69 BORCHARDT. Klaus-Dieter. 2010, p. 123. “[…] for the national courts, this [duty of cooperation] is 

reflected in their role as European courts in the sense that they ensure the correct application and observance 

of Community law.”  
70 ALVES, Jorge de Jesus Ferreira. Lições de Direito Comunitário: o contencioso comunitário. 2. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1992. p. 14. 
71 ALVES, Jorge de Jesus Ferreira. 1992. p. 14-15. 
72 BORCHARDT. Klaus-Dieter. 2010, p. 114. O autor ainda salienta que ao contrário das ordens jurídicas 

nacionais, aquela da União não constitui um sistema autossuficiente, pois depende dos sistemas nacionais que 

estão na sua base para a respectiva aplicação. Todos os órgãos estatais legislativos, executivos e judiciais devem 

reconhecer que a ordem jurídica da União Europeia não é um sistema “externo” ou “estrangeiro” e que os 
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Além do pressuposto de colaboração judiciária e dos princípios norteadores desta 

relação, isto é, autonomia, primado e efeito direto, diferentes mecanismos 

institucionalizados regulam a interação entre as diferentes instâncias judiciárias no âmbito 

do processo de integração regional europeu.  

Nesse sentido, o art. 299 do TFUE dispõe que a execução das obrigações pecuniárias 

decorrentes de decisão do Conselho, da Comissão ou do Banco Central Europeu, assim 

como dos acórdãos do TJUE que tenham força executiva devem ser reguladas pelas normas 

de processo civil em vigor no Estado em cujo território se efetuar, cabendo a estes exercer 

o processamento e a fiscalização das regularidades.  

O reconhecimento da existência de uma jurisdição concorrente entre o TJUE e os 

órgãos jurisdicionais nacionais é previsto pelo art. 274 TFUE, o qual dispõe que o acesso 

ao tribunal supranacional não subtrai a competência dos órgãos locais. 

Como já mencionado, o TJUE também é competente, em conformidade ao art. 267 

TFUE, para decidir a título prejudicial o reenvio efetuado pelos juízes nacionais sobre 

questões que envolvam validade e interpretação dos Tratados ou dos atos adotados pelas 

instituições, órgãos ou organismos da União. Nota-se que o incidente prejudicial é o 

instrumento por excelência de interação entre as duas instâncias jurisdicionais, o meio de 

contato direto e efetivo entre os juízes nacionais e os de Luxemburgo.  

No mais, um fator que se mostra essencial na relação entre os dois planos 

jurisdicionais (supranacional e nacional) concerne à questão da obrigatoriedade do 

cumprimento dos acórdãos emanados pelo TJUE, isto é, qual a real eficácia destas decisões 

e de que modo o os Estados-membros e os juízes nacionais as recepcionam? 

                                                 

Estados-membros e as instituições da União pertencem solidariamente a um todo indissolúvel destinado 

a alcançar objetivos comuns. A União Europeia não é apenas uma comunidade de interesses, é sobretudo uma 

comunidade solidária. Consequentemente, as autoridades nacionais devem não só respeitar os tratados da União 

e as respectivas normas de execução emanadas das instituições da União, mas também aplicá-las e dar-lhes 

vida. 
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Segundo analisado ao longo do presente estudo, os juízes nacionais devem guiar a 

resolução dos conflitos jurídicos aos quais foram investidos em conformidade com os 

princípios e as normas do direito da União. As decisões do TJUE possuem caráter 

vinculativo, na medida em que os magistrados nacionais devem prolatar suas decisões em 

consonância com a interpretação dada pelos juízes de Luxemburgo, não podendo se afastar 

de tal orientação. Nota-se que ao se pronunciar apenas sobre a interpretação de determinada 

norma europeia, não discutindo o mérito do litígio, o TJUE em tese manteria a autonomia 

do juiz nacional da causa, porém, dado que na prática os quesitos elaborados no reenvio 

prejudicial são muito objetivos, as decisões acabam sendo extremamente específicas e 

vinculam de modo direto a ulterior pronúncia do magistrado nacional.73  

Apesar de a jurisprudência do TJUE,74 com base no princípio do primado, nunca ter 

deixado de se pronunciar no sentido de que quando uma lei nacional viola alguma 

disposição dos Tratados o Estado torna-se obrigado a modificá-la e adequá-la às exigências 

do direito da União Europeia, tal procedimento mostra-se, por si só, insuficiente a fim de 

dar plena efetividade às mencionadas decisões. 

Dessa forma, o TFUE prevê no art. 260, a possibilidade de cobrança de uma sanção 

pecuniária compulsória e/ou de um montante fixo na hipótese de um Estado-membro não 

ter adotado as medidas necessárias para dar execução a um acórdão que reconhece a 

existência de um inadimplemento por parte daquele. Além disso, a Comissão pode solicitar 

ao Tribunal que estabeleça o pagamento de uma condenação fixa ou de pena de mora, 

podendo-se esperar que a primeira hipótese ocorrerá nos casos de inadimplemento pontual 

e isolado, enquanto a penalidade de mora será aplicada nos casos de ausência de revogação 

                                                 

73 A título exemplificativo, no acórdão Rottmann, C-135/08 de 2 de março de 2010, o TJUE elabora um elenco 

taxativo de todos os critérios que o juiz nacional deve observar a fim de averiguar se a medida tomada pela 

autoridade nacional respeita o princípio da proporcionalidade. De outra parte, o TJUE já teve oportunidade de 

se pronunciar por meio de acórdãos um tanto quanto abstratos, sem estabelecer critérios claros e precisos para 

que o juiz de reenvio pudesse guiar a sua decisão. Assim, o TJUE acaba deixando um amplo poder discricionário 

à esfera jurisdicional nacional. Nesse sentido: acordão Dereci, C-256/11 , de 15 de novembro de 2011. 
74 Ver C-48/71 de 13 de julho de 1972; C-314-316/81 e 83/84, de 14 de dezembro de 1982 (pontos 13-16) e C-

101/91 de 19 de janeiro de 1993 (ponto 24). 
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ou adoção de normas.75 

Trata-se do princípio da responsabilidade dos Estados-membros pela violação do 

direito da União, que constitui tanto um elemento que reforça decisivamente a proteção dos 

direitos conferidos aos particulares pelas disposições da União quanto um fator susceptível 

de contribuir para uma execução mais diligente de tais disposições pelos Estados-membros. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, podemos verificar que não é fácil determinar a posição do direito 

da União Europeia no conjunto do sistema jurídico e estabelecer as suas fronteiras com as 

outras ordens jurídicas nacionais. Por isso a importância da presença de um órgão 

jurisdicional efetivo e atuante que assegure o respeito ao direito criado pela entidade 

supranacional. Neste contexto, os tribunais nacionais vêm exercendo um importante papel 

na aplicação e na efetivação do direito emanado pelas instituições europeias, dando-lhe 

vida. 

A articulação entre direito da União e direito nacional, como visto, tem por base os 

princípios da autonomia, do primado e do efeito direto. O instrumento de contato direto 

entre os dois planos jurisdicionais é o reenvio prejudicial, o qual possibilita ao juiz nacional 

esclarecer determinadas questões interpretativas ou de legalidade imprescindíveis para a 

correta e uniforme aplicação das leis no espaço jurídico europeu. 

Dessa forma, foi possível constatar que o diálogo constante com as instâncias 

jurisdicionais nacionais se apresenta como pressuposto necessário a fim de que o TJUE 

possa dar plena efetividade ao ordenamento jurídico europeu, fazendo com que os 

                                                 

75 TESAURO. Giuseppe. 1995. p. 189.  
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magistrados dos Estados-membros se tornem parte de uma única estrutura, assentada na 

colaboração e cooperação judiciária. 
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TRIBUNAL PENAL SUPREMO DO IRAQUE: REFLEXÕES SOBRE O 

SEU ESTABELECIMENTO 

Renata Mantovani de Lima76 

Resumo: A justiça e a responsabilidade em situações de violação de direitos humanos 

proporciona importantes reflexões. A preocupação é sobre a maneira não só de punir os 

responsáveis, mas de estabelecer mecanismos que garantam a jurisdicionalização 

internacional em detrimento de discursos políticos. Por meio de levantamento bibliográfico 

e documental, propõe-se estudar o processo de construção de uma jurisdicionalização tida 

como “híbrida” no Iraque. Partindo de apontamentos históricos do conflito, as características 

e a composição do Tribunal Supremo do Iraque pretende-se apontar algumas considerações 

sobre o papel fundamental dos direitos humanos para a composição da ordem internacional. 

Palavras-chaves: Conflito Armado. Direitos Humanos. Jurisdicionalização Internacional. 

Abstract: Justice and responsibility in situations of human rights violations provides 

important insights. The concern is not only about punishing those responsible, but about 

establishing mechanisms that guarantee international jurisdiction. Through a bibliographical 

and documental survey, it is proposed to study the process of building a jurisdictionalisation 

considered as "hybrid" in Iraq. Based on historical notes of the conflict, the characteristics 

and composition of the Iraqi Supreme Court are intended to point out some considerations 

about the fundamental role of human rights in the composition of the international order. 

Keywords: Armed Conflict. Human Rights. International jurisdictionalization. 
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1. INTRODUÇÃO 

A construção de uma jurisdicionalização internacional penal pode ser verificada ao 

longo da história. Intrinsecamente vinculado aos fatos sociais, o Direito acaba sendo 

condicionado pelos comportamentos da sociedade, que, por sua vez, é estruturado por meio 

de normas jurídicas. Por óbvio, para regular tanto as relações internas, quanto as relações 

internacionais, impõe-se a necessidade de normativas jurídicas específicas.   

 Em âmbito internacional, a intensidade e a complexidade das relações entre os atores 

estatais, e o jogo de interesses colocam os conflitos na esfera potencial. Não por acaso, a 

necessidade de institucionalização e imposição de regras, alicerçadas no direito 

internacional,77 suplantem a limitação dos ordenamentos jurídicos internos em equacionar 

condutas que extrapolem fronteiras nacionais, além de nortear a punição de transgressões 

cujos efeitos se projetam para toda a sociedade internacional. 

Os conflitos que anteriormente tinham progressão mundial e fundamento em uma 

disputa ideológica passam a se destacar por sua natureza cultural e política que, por sua vez, 

provoca a desintegração de um conjunto de valores capazes de fundamentar a legitimidade 

do Estado, ou do Poder vigente.78 Em conflitos dessa natureza, a transgressão e o desrespeito 

                                                 

77
 O direito das gentes posiciona o indivíduo no centro do sistema das relações internacionais. Antônio Augusto 

Cançado Trindade discorre acerca do assunto: “Em última análise, todo o Direito existe para o ser humano, e o 

direito das gentes não faz exceção a isto, garantindo ao indivíduo seus direitos e o respeito de sua 

personalidade”. Esse mesmo autor fornece ainda reflexões de importantes teólogos acerca do direito das gentes. 

Para de Francisco Suárez, “o direito das gentes revela a unidade e universalidade do gênero humano; os Estados 

têm necessidade de um sistema jurídico que regule suas relações, como membros da sociedade universal”. Na 

apreciação de Francisco de Vitória, “o direito das gentes regula uma comunidade internacional constituída de 

seres humanos organizados socialmente em Estados e coextensiva com a própria humanidade; a reparação das 

violações de direitos (humanos) reflete uma necessidade internacional atendida pelo direito das gentes, com os 

mesmos princípios de justiça aplicando-se tanto aos Estados como aos indivíduos ou povos que o formam”. Já 

na concepção do jus gentium de Hugo Grotius “o Estado não é um fim em si mesmo, mas um meio para 

assegurar o ordenamento social consoante a inteligência humana”. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. 

Direitos Humanos: Personalidade e Capacidade Jurídica Internacional do Indivíduo, p 202 e 239. 
78 CICR. Los conflictos armados relacionados com la desintegración de las estructuras del Estado. Documento 

preparatorio del Comité Internacional de la Cruz Roja para la primera reunión periódica sobre el derecho 
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aos direitos mostram-se evidentes, os prejuízos e perdas econômicas incomensuráveis, e a 

paz e segurança internacionais ameaçadas. Para fazer frente a essas questões e com o intuito 

de compor essas relações, medidas de diferentes espécies são adotadas pela sociedade 

internacional e por organismos internacionais.  

No início dos anos 2000, a justiça internacional penal vivenciou um movimento que 

se opõe à lógica de construção dos Tribunais “Puros”: a criação de Tribunais 

Mistos,Híbridos79 ou Tribunais Internacionalmente Assistidos.80 Esse conjunto de Tribunais 

revela um fenômeno de “hibridação”81 das jurisdições nacionais ou internacionais, na medida 

em que partilham responsabilidade judicial, tanto dos Estados onde funcionam, quanto de 

entidades internacionais, em particular a ONU. Na realidade, vários são os critérios que 

podem caracterizá-los como híbridos: base jurídica, função, localização (se dentro ou fora do 

                                                 

internacional humanitário. Ginebra, 19-23 de enero de 1998. Disponível em: < 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlnd.htm>.   
79

 Os Tribunais são chamados híbridos por possuírem elementos de natureza diversa em sua formação, tanto da 

legislação interna, quanto de normativas internacionais. No entanto, é pertinente destacar que existe 

controvérsia quanto aos elementos definidores dessa nomenclatura.  Trata-se de um termo em evolução que 

acompanha a crescente proliferação desses Tribunais sui generis. Não é objeto do presente trabalho a análise 

dos elementos que poderiam caracterizar um Tribunal como híbrido. Para tanto ver: ROMANO, Cesare; 

BOUTRUCHE, Théo. Tribunaux pénaux internationalisés: état des lieux d’une justice hybride. Revue Génerale 

de Droit International Public, Paris, tome 107, v.I, p.109-124, 2003; ROMANO, Cesare et al. Internationalized 

Criminal Courts and Tribunals: Sierra Leone, East Timor, Kosovo and Cambodia. Oxford: Oxford University 

Press (International courts and tribunals series, LVIII), 2004, 491p. CONDORELLI, Luigi et al. 

Internationalized Criminal Courts and Tribunals: are they necessary? In: ROMANO, Cesare et al. International 

Courts and Tribunals Series. New York: Oxford University Press, p.427-436, 2004. Etelle Higonnet diz que: 

“It remains to be seen if the term “hybrid” will become a catch-all for any institution between an international 

tribunal and national court, or if it will gain a more precise definition. (…) Given the recent nature of the hybrid 

phenomenon, its precise definition is still evolving” (HIGONNET, Etelle R. Restructuring hybrid courts: local, 

empowerment and national criminal justice reform. Arizona Journal of International & Comparative Law, 

Phoenix, v.23, n.2, 2006.             
80

 BURKE-WHITE, William Whitney. A Community of Courts: Towards a System of International Criminal 

Law Enforcement. In Michigan Journal ofInternational Law, vol. 24, nº. 1, p. 3, 2002. 
81 “Definida como cruzamento de elementos ou de sistemas díspares, a hibridação supõe, ale, da justaposição, 

um verdadeiro trabalho de composição implicando busca de uma síntese, de um equilíbrio”. DELMAS-

MARTY, Mireille. A influência do Direito Comparado sobre a atividade dos Tribunais penais Internacionais. 

In: CASSESE, Antonio; DELMAS-MARTY, Mireille. (Org.) Crimes Internacionais e Jurisdições 

Internacionais. Barueri: Manole, 2004. Terceira Parte, Cap. 1, p. 129. No dicionário o conceito é: ato de produzir 

híbridos (“que ou o que tem elementos diferentes na sua composição”). Disponível em: 

<http://www.priberam.pt>. Acesso em 19 mar. 2010.         
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sistema judiciário nacional), jurisdição, composição82. A ausência ou mesmo a diferença 

entre esses elementos não importa em desclassificação, uma vez que, não existem Tribunais 

Híbridos idênticos. A ideia, portanto, é conjugar os benefícios da experiência da comunidade 

internacional com a legitimidade dos atores locais.83 

Ressalta-se que, embora consideráveis, o presente artigo não tem por objetivo analisar 

as especificidades das diferenças entre esses Tribunais, mas, apenas e tão somente, examinar 

as questões relativas ao conflito do Iraque e a consequente instauração do Tribunal Supremo 

Iraquiano, meio jurídico, aparentemente, utilizado para garantir a efetividade da proteção dos 

direitos humanos, sobretudo após a guerra do Iraque (2003).  

Evidentemente, os atentados de 11 de setembro de 2001 foram substanciais para a 

modificação da política externa norte americana, implicando uma nova instabilidade no 

ambiente internacional, especialmente após a derrocada da Guerra Fria e suas consequências. 

Assim, a administração conduzida por George H. W. Bush (2001-2009) encetou todos os 

esforços para tentar relacionar os combatentes islâmicos, membros da Al-Qaeda de Osama 

Bin Laden, com o regime totalitarista de Saddam Hussein, justificando, com isso, a invasão 

no Iraque. 

Desse modo, em um primeiro momento, serão apresentadas as bases históricas que 

determinaram o conflito. Posteriormente serão tecidas considerações sobre a formação do 

Tribunal, sua base jurídica, competências diversas, relação com o ordenamento jurídico 

interno, composição, financiamento, para assim verificar se pode se tratar de um mecanismo 

de composição e que permita o reestabelecimento da paz no país. 

                                                 

82
 CASSESSE, Antonio. The Role of Internationalized Courts and Tribunals in the Fight Against International 

Criminality In: Internationalized Criminal Courts: Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia. vol. 1, n. 

13 (Cesare Romano, Andre Nollkaemper & Jann K. Kleffner eds., 2004), 271-73.  
83

 COCKAYNE, James. The Fraying Shoestring: Rethinking Hybrid War Crimes Tribunals. In: Fordham 

International Law Journal. 2005, p. 616-17. NOUWEN, Sarah. Hybrid courts: the hybrid category of a new 

type of international crimes courts. Utrecht Law Review, v.2, n.2, p. 190-191, 2006. 
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2. BASE HISTÓRICA DO CONFLITO 

Uma das civilizações mais antigas do mundo, era nos primórdios denominado 

Mesopotâmia, parte do “Crescente Fértil”. Considerado berço da civilização foi 

constantemente dominado por diversos povos, até que no século XVI seu território ficou sob 

o controle do Império Otomano. Ao término do primeiro conflito mundial, passou a ser 

administrado pela Inglaterra que impôs um regime monárquico e redefiniu os limites 

territoriais sem, contudo, observar a composição multiétnica e multireligiosa, especialmente, 

curdos e assírios.     

Em 1932, o mandato Britânico chega ao fim com o estabelecimento do Reino do 

Iraque. Esse Reino se envolveu em vários conflitos como a guerra árabe-israelense (1948), 

guerra Irã-Iraque (setembro de 1980 e agosto de 1988), e a guerra do Golfo Pérsico iniciada 

pela invasão do Kuwait pelo Iraque (agosto de 1990 a fevereiro de 1991). 

 No entanto, cabe-nos registrar o período mais recente e brutal de uma sucessão de 

governos autoritários promovido pelo revolucionário Partido Socialista Árabe Baath de 1968 

a 2003, quando o Iraque foi invadido pela Força de Coalizão (EUA e Inglaterra).  

 Por mais de 35 anos, Saddam Hussein manteve o poder promovendo uma política 

monopolista, violenta, e reprimindo duramente vários pró-independência e contrários ao 

governo, principalmente de xiitas e curdos, bem como a ingerência externa. Durante esse 

período faziam uso de tortura, execuções, detenções arbitrárias, desaparecimento forçado, e 

impunham o silêncio no país em um sistema de terror e recompensa.   

Para além dessa política autoritária, Saddam imprimiu um regime agressivo contra as 

comunidades étnicas e religiosas no Iraque. Nesse sentido, diversas campanhas foram 

responsáveis pela destruição e ataques indiscriminados contra os curdos, revelando uma 

política de genocídio, além de deslocar minorias étnicas da região rica em petróleo (Kirkuk) 

e substituí-las por famílias árabes.  

 Com os xiitas iraquianos não foi diferente. Empenharam esforços para a sua exclusão 

do poder político quando do conflito entre o Irã e o Iraque, expulsaram-nos do território, 
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mataram vários e outros tantos desapareceram. Nesse contexto, o sistema penal era 

completamente parcial e a pena de morte utilizada rotineiramente.  

Durante a década de 90, os Estados Unidos impuseram diversas sanções ao Iraque e 

condenou sua política violenta e os conflitos que deflagraram na região. No entanto, após os 

ataques de 11 de setembro, com uma política de combate ao terrorismo, afirmou sobre a 

existência de um “eixo do mal”, composto pelo Irã, Coréia do Norte e Iraque. Nesse sentido, 

iram tomar medidas para derrubar o governo iraquiano, tendo em vista as supostas armas de 

destruição em massa e o apoio ao terror. A estratégia de contenção e a garantia do 

desarmamento do Iraque com as inspeções da ONU não eram mais aceitáveis para os 

americanos. O curioso é que as inspeções da ONU operavam em plena força e com acesso 

permitido por parte do governo iraquiano, desde 1999 quando foi criada pelo Conselho de 

Segurança. Embora já tivessem realizado um amplo desarmamento desde o final da Guerra 

do Golfo, em 1991, chegaram a admitir a possibilidade da existência de armas desse porte.  

Por diversas vezes os EUA e a Inglaterra procuraram junto ao Conselho de Segurança 

autorizar a invasão, no entanto, não obtiveram êxito na demanda: o uso da força não seria 

autorizado. Ao contrário, a equipe da ONU encerrou suas operações desconhecendo armas 

de destruição em massa.  

 Mesmo assim, no dia 19 de março de 2003, forças militares americanas e britânicas 

invadiram o Iraque e puseram fim ao regime de Saddam que no passado á tinha sido um 

aliado americano. Durante a ofensiva encontraram pouca resistência do frágil exército 

iraquiano. Nove meses depois Saddam foi capturado e levado a julgamento pelo Governo 

Provisório Iraquiano instituído pela Força de Coalizão. Condenado por homicídios e por 

planejar atentados e guerra de agressão, foi executado em dezembro de 2006. A crise 

humanitária deixada pelos Estados Unidos após a ação, deixou o Iraque em uma situação 

crítica, que afetou diretamente a vida dos iraquianos, uma vez que foram colocados em um 

cenário de guerra civil, superando, pois, a tirania de Saddam Hussein no que concerne às 

violações humanitárias.   
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 Para a população iraquiana a imputação de responsabilidade sobre atos de 

deslocamento, homicídios e outras graves violações dos direitos humanos desempenham um 

papel importante na política atual.  Um acerto de contas eficaz e legítimo com o passado seria 

fundamental para a construção de um estado onde o os direitos humanos fossem respeitados. 

No entanto, embora auxiliados pela Força de Coalizão, quiseram pessoalmente se ocupar da 

construção e instituição de um Tribunal com competência para investigar, processar e julgar 

todos os atos criminosos deflagrados pelo Partido Baath, desde sua subida ao poder em 1968.   

   

3. A CONSTRUÇÃO DO TRIBUNAL PENAL SUPREMO DO IRAQUE 

A ideia de se criar um Tribunal Especial Iraquiano foi estabelecida no âmbito da 

Autoridade Provisória de Coalizão e reafirmada, posteriormente, sob a jurisdição do Governo 

Provisório Iraquiano. Entretanto, a instituição de um Tribunal por uma potência ocupante 

suscitou sérias dúvidas sobre a conformidade com o direito internacional humanitário, sendo 

rejeitada pela sociedade iraquiana, pois acima de tudo desejavam justiça, imparcialidade e 

independência política interna e externa.84 Na realidade, a lei transitória administrativa 

promulgada em 10 de dezembro de 2003 pelo Conselho de Governo do Iraque, portanto antes 

do restabelecimento da soberania do Estado, preservou a efetividade do Tribunal. Em 18 de 

outubro de 2005 o Governo Transitório do Iraque, estabelecido em 30 de junho de 2004, 

emendou o Estatuto, integrando-o na legislação nacional e renomeando-o para Tribunal Penal 

Supremo Iraquiano.85      

                                                 

84
 Briefing Paper: Creation and First Trials of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal. p. 07. Disponível em: 

<http://www.ictj.org/images/content/1/2/123.pdf>. Acesso em 15 nov. 2010. 
85

 “The Presidency Council, Pursuant to what has been approved by the National Assembly in accordance with 

Article. 33 (A) and (B), and Article 30 of the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional 

Period, the presidency council decided in its session of 9 October 2005 to promulgate the following Law 

[...]”.Disponível em: < http://www.cpa-iraq.org/>. Acesso em 15 nov. 2010. 
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1.1. Direito Aplicável 

 O Tribunal Supremo Iraquiano, embora originariamente criado pela APC, possui 

jurisdição sobre crimes internacionais e nacionais. Os crimes e princípios internacionais 

aplicáveis encontram-se dispostos no Estatuto de forma minuciosa e precisa. De certo modo, 

reproduzem fielmente o conteúdo de relevantes instrumentos internacionais. Assim, além da 

competência material internacional, dispõe sobre princípios como responsabilidade 

individual criminal, irrelevância da função oficial, responsabilidade de comandantes e 

superiores hierárquicos, e impossibilidade da admissão de anistia, mesmo concedida antes da 

vigência do Estatuto.86 Estabelece, ainda, que para a interpretação dessas disposições poderá 

utilizar as relevantes decisões da jurisprudência internacional.87 

Com relação aos direitos dos acusados tanto no inquérito quanto no julgamento, em 

todas as fases, respeita os requisitos expostos na Convenção Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos. Assim, encontra-se presente o direito a um advogado, de estar presente no 

julgamento, de permanecer em silêncio, e presunção de inocência.88 Entretanto, quatro 

disposições contrariam os padrões internacionais: (a) não garante o direito a um intérprete e 

a tradução de documentos na língua do acusado, somente a do Tribunal – árabe; (b) dispõe 

de uma regra processual rígida, denominada dupla incriminação, isto é, desde que existam 

fatos novos, a pessoa pode ser julgada novamente pelo mesmo crime; (c) não prevê 

indenização por erro de julgamento, perdão ou anulação da condenação; (d) a apreciação para 

a aplicação da sanção é abrangente, e remete para a lei iraquiana. Assim, o Tribunal pode 

perfeitamente aplicar a pena de morte por enforcamento.89 

                                                 

86 Art. 15 do Estatuto. 
87

 Art. 17, § 2º do Estatuto: “In interpreting Articles 11, 12 and 13 of this Law, the Trial Chamber and Appeals 

Chamber may resort to the [relevant] decisions of international criminal tribunals”. 
88 Art. 19 do Estatuto.  
89

 O Estatuto do TPI concede garantias que não se encontram no Tribunal Iraquiano, tais 

como: direitos durante a investigação e questionamento, como o de permanecer em silêncio, 

ser informado sobre as acusações em potencial, estar livre de coerção, coação, ameaça, 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

60 

No que tange aos crimes comuns, além da própria previsão do Estatuto, aplica-se a 

Constituição Provisória Iraquiana de 1970, algumas disposições da Lei nº. 07 de 1958 e a Lei 

penal do Iraque vigente ao tempo do cometimento do delito. Quanto às normas processuais, 

são válidas a Lei de Processo Penal Iraquiana nº. 23, de 1971, e as regras de processo e prova 

do Estatuto.90 

3.2 Competências Específicas  

Nesse ponto específico serão dispostas a atuação e os limites do Tribunal Penal 

Supremo do Iraque no que diz respeito às matérias (3.2.1), aos fatos objetos da entrega da 

prestação jurisdicional (3.2.2), ao espaço de incidência (3.2.3), e, por último, aos sujeitos 

(3.2.4).  

3.2.1 Competência ratione materiae 

Conforme estabelecido no Estatuto do Tribunal Supremo Iraquiano, a competência 

material limita-se aos crimes contra a humanidade, genocídio, de guerra e violações às leis 

do Iraque listadas no Estatuto. 

Observa-se que o crime de genocídio (art. 11) respeita o preceituado pela Convenção 

de Prevenção e Punição ao Genocídio (1948), ratificada pelo Estado em 20 de janeiro de 

1959. Assim, será punido não só o crime efetivado, mas também sua conspiração, incitação 

direta e pública, tentativa, cumplicidade, bem como quaisquer dos seguintes atos cometidos 

com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou grupo 

                                                 

tortura, prisão ou detenção arbitrária (o Estatuto do Iraque, ao contrário, apenas garante o 

direito de consultar um advogado durante o interrogatório, e não estes direitos adicionais), o 

direito de obter provas em posse do Ministério Público, de fazer declaração sem juramento, 

e o direito a um intérprete e a tradução de documentos gratuitamente. 
90 Art. 16 do Estatuto. 
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religioso: matar membros de grupo; causar lesão grave à integridade física ou mental de 

membros do grupo; inflingir ao grupo condições de vida que possam provocar sua destruição 

física no todo ou em parte; imposição de medidas destinadas a impedir os nascimentos dentro 

do grupo; transferência forçada de crianças de um grupo para outro grupo. 

Com relação aos crimes contra a humanidade, o art. 12 repete a disposição constante 

do Estatuto de Roma. Nesse sentido, são criminalmente responsáveis todos aqueles que, 

como parte de um ataque generalizado ou sistemático dirigido contra qualquer população 

civil, praticar quaisquer dos atos enumerados: homicídio; extermínio; escravidão; deportação 

ou transferência forçada de população;  encarceramento ou outra privação grave da liberdade 

física, em violação do normas fundamentais do direito internacional; tortura; estupro; 

escravidão sexual; prostituição forçada, gravidez forçada, ou qualquer outro formas de 

violência sexual de gravidade comparável; perseguição contra qualquer partido político ou a 

população sobre questões políticas, raciais, nacionais, étnicas, culturais, de gênero, religiosas 

ou outras causas que são inaceitáveis no direito internacional, em conexão com qualquer ato 

referido como uma forma de violência sexual ou gravidade comparável; desaparecimento 

forçado de pessoas; e outros atos desumanos de caráter semelhante que causem 

intencionalmente grande sofrimento contra a integridade física ou a saúde física ou mental. 

O parágrafo segundo do referido artigo, assim como o Estatuto do TPI, conceitua termos 

importantes para a correta aplicação do tipo penal.  

O art. 13, por sua vez, é o mais extenso do Estatuto e cuida dos crimes de guerra. 

Todos os subtipos caracterizadores do crime encontram-se previstos. De modo geral, 

aplicam-se as violações graves às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, outras 

violações graves das leis e costumes aplicados aos conflitos armados internacionais, as 

violações graves do art. 3 comum às Convenções de Genebra de 1949, e outras violações 

graves das leis e usos aplicados nos conflitos armados que não sejam de caráter internacional.  

Por último, a legislação nacional é também prevista e contempla: o crime de 

ingerência nos assuntos do Judiciário ou a tentativa de influenciar seu funcionamento; 

desperdício e esbanjamento de recursos nacionais, nos termos do art. 2 (g) da Lei 7 de 1958; 

abuso de poder e a promoção de políticas que ameaçe o uso da guerra ou das forças armadas 
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iraquianas contra um país árabe, conforme art. 1 da Lei n º 7 de 1958; e a constatação pelo 

Tribunal de qualquer lacuna nos crimes internacionais (previstos nos arts. 11, 12 e 13), e 

desde que o ato constitua um crime punível pelo Código Penal ou qualquer outra lei penal ao 

tempo de sua comissão, será julgada pelo Tribunal.   

    3.2.2 Competência ratione temporis 

A competência temporal do Tribunal é limitada aos atos cometidos entre o período 

de 17 de julho de 1968 a 1º de maio de 2003, data em que o então Presidente dos Estados 

Unidos declarou encerrada e vencida a guerra contra o regime Baath.91 

     3.2.3 Competência ratione loci 

 Serão perseguidos e levados a julgamento perante o Tribunal Supremo não somente 

os crimes deflagrados no limite territorial do Iraque, mas, igualmente, os cometidos no 

território do Irã e do Kuwait, desde que combinados com os critérios materiais e temporais.  

  3.2.4 Competência ratione personae 

A estratégia acusatória utilizada nos indiciamentos e processos perante o Tribunal 

Penal Supremo do Iraque é reservada aos cidadãos e residentes iraquianos, e focalizada sobre 

os indivíduos que ocupavam os altos cargos do comando político-militar. 

                                                 

91 Article 1: First: A Tribunal is hereby established and shall be known as The Supreme Iraqi Criminal Tribunal 

(the “Tribunal”). The Tribunal shall enjoy complete independence. Second: The Tribunal shall have jurisdiction 

over every natural person, whether Iraqi or non-Iraqi resident of Iraq, accused of committing any of the crimes 

listed in Articles 11, 12, 13 and 14 of this law, committed during the period from 17 July 1968 to 1 May 2003, 

in the Republic of Iraq or elsewhere, including the following crimes: A. Genocide; B. Crimes against humanity; 

C. War crimes; and D. Violations of Iraqi laws listed in Article 14 of this Law. Disponível em: < 

http://www.cpa-iraq.org/>. Acesso em 15 nov. 2010.   
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   3.2.5 Relação com o Sistema Jurídico Interno  

O Tribunal tem sede oficial em Bagdá. No entanto, poderá realizar sessões em 

qualquer parte do território, desde que recomendado pelo Presidente do Tribunal e autorizado 

mediante decreto expedido pelo Conselho de Ministros.92 

Possui competência concorrente aos Tribunais Nacionais com relação aos crimes de 

natureza doméstica (art. 14). Quanto aos crimes internacionais (arts. 11, 12 e 13) é colocado 

em posição de primazia sobre todos os Tribunais iraquianos. Poderá, ainda, em qualquer fase 

processual avocar a competência sobre o caso, mesmo quando se tratar de crime de natureza 

interna que, formalmente, a competência é concorrente.93 Na prática, os Tribunais nacionais 

processam apenas os criminosos com nível hierárquico médio-baixo.  

 

2. COMPOSIÇÃO E FINANCIAMENTO DO TRIBUNAL PENAL SUPREMO DO 

IRAQUE 

O Estatuto estabelece que o Tribunal seja uma entidade independente, composta por 

cinco unidades: Juízes de investigação; Câmaras de Primeira Instância; Câmara Recursal; 

Departamento da Procuradoria; e Departamento de Administração. No exercício de suas 

funções os Procuradores e os Juízes de investigação e julgamento não poderão solicitar ou 

receber instruções de quaisquer fontes. Curioso é que, com relação aos juízes recursais, 

inexiste disposição semelhante.    

As Câmaras de Julgamento serão compostas por cinco juízes e as Recursais por nove. 

Dentre estes, um deverá ser eleito como Presidente da Câmara de Recurso. Nos termos 

                                                 

92 Art. 2 do Estatuto. Disponível em: < http://www.cpa-iraq.org/>. Acesso em 15 nov. 2010.  
93 Art. 29 do Estatuto. Disponível em: < http://www.cpa-iraq.org/>. Acesso em 15 nov. 2010.   
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estatutários, o Presidente da Câmara de Recurso será, também, o Presidente do Tribunal, que 

deverá, dentre outras funções, indicar o Diretor Administrativo, fiscalizar sua administração 

e finanças. Com relação aos juízes de investigação e aos Procuradores, o Estatuto reza, 

apenas, que um número suficiente de profissionais deverá ser indicado.  

O Estatuto impõe que os Juízes devem ser pessoas de elevada idoneidade moral, 

imparcialidade e integridade.94 A autoridade para nomeá-los cabe ao Governo Provisório, 

que é obrigado a consultar o Conselho Judicial Iraquiano. No entanto, é vedada a indicação 

de profissionais que tenham pertencido ao partido Baath. Além desse requisito, é necessário 

possuir as qualificações exigidas para a nomeação para os mais altos cargos judiciais, tendo 

em conta a experiência com o direito material e processual penal.  

A título de comparação, o Estatuto do TPI exige, além das qualificações 

anteriormente mencionadas, o conhecimento e competência em áreas relevantes do direito 

internacional, tal como o Direito Internacional Humanitário. O requisito aparentemente mais 

flexível revela o desejo de contar somente com juízes iraquianos de pouca, ou quase nenhuma 

experiência internacional. Entretanto, o Estatuto permite, se necessário e baseado em uma 

proposta do Presidente do Tribunal, a nomeação de juízes não-iraquianos com experiência 

em crimes contra a humanidade, genocídio, e guerra. Ressalta-se que a nomeação deverá 

obedecer à lei iraquiana, com a assistência da comunidade internacional, incluindo as Nações 

Unidas.95 

Os Procuradores também são nomeados pelo Governo Provisório, em consulta ao 

Conselho Judicial. No entanto, não há requisitos ou mesmo qualificações para a seleção, 

embora sejam automaticamente excluídos os candidatos que tenham antecedentes criminais, 

emitido declarações falsas ou que não desempenhem suas funções. 

                                                 

94 Art. 5 do Estatuto.   
95 Art. 3, § 5 do Estatuto. 
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No tocante ao financiamento do Tribunal Supremo Iraquiano, as verbas decorrentes 

do orçamento geral do Iraque e contribuições voluntárias dos Estados Unidos e da Inglaterra 

foram cruciais para a suas atividades. A ONU e os países integrantes da União Européia não 

concedem aporte financeiro por serem contrários à pena de morte. O montante anual 

necessário para a manutenção das atividades foi de aproximadamente cem milhões de 

dólares.  

 

3. CONCLUSÕES 

A partir da análise do conflito do Iraque, bem como do processo de construção do 

Tribunal Penal Supremo do Iraque e seus respectivos aspectos constitutivos, perpassando 

pelas suas especificidades, sobretudo políticas, geográficas e econômicas, bem como pelo 

papel desenvolvido pela ONU para tentar minimizar as consequências do conflito, por meio 

da edição de várias resoluções durante os anos 90 até a efetiva derrubada de Saddam Hussein, 

em 2003, é possível observar o quão delicado é a politização do direito internacional ou ainda 

a imposição de um discurso, mesmo em detrimento de um conjunto normativo.  

O crescente movimento de reconstrução e efetiva proteção de direitos humanos, 

colocados como paradigmas da ordem internacional contemporânea, sobretudo após o fim 

da Guerra Fria, a repressão de conflitos armados, a defesa da pluralidade religiosa, étnica e 

política, ou mesmo a luta contra a impunidade devem ser objetivos constantemente 

perseguidos. 

A postura Norte Americana na suposta tentativa de se fazer cumprir e efetivar as 

resoluções proferidas pelo Conselho de Segurança da ONU, demonstram, por outro lado, a 

descrença americana quanto à eficácia do regime de inspeções por parte desse Organismo 

Internacional; em outros termos, a própria incapacidade no controle de produção bélica 

Iraquiano. 

A mudança de posicionamento Americano para a criação de condições que 

permitissem sua intervenção militar no Iraque, portanto como “única e necessária alternativa” 

de melhor resposta ao impasse do desarmamento iraquiano, mormente por sustentarem que 
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o arsenal de armas de destruição em massa no Iraque confrontava as resoluções da ONU 

impostas ao Iraque nos anos 90, não se confirmaram após a invasão dos Estados Unidos. 

 Qual a justificativa? Talvez um interesse de ordem econômica proveniente do lucro 

obtido pelos Estados Unidos, tanto no crescimento das empresas militares privadas, quanto 

na extração direta do petróleo? De igual forma, percebeu-se o interesse político dos Estados 

Unidos concernente à política externa para a reorganização política do Iraque e dominação 

do território, rico em petróleo. Internamente, objetivava aumentar a popularidade do governo 

de George H. W. Bush em seu comando da “Guerra do Terror”. 

Fato é que a invasão empreendida pelos aliados Estados Unidos e Inglaterra ao Iraque 

careceu de legalidade e legitimidade. O uso da força para a proteção dos Direitos Humanos 

em situações de conflito ou emergenciais é uma regra que passa por um processo de 

formalização no âmbito da Organização das Nações Unidas, e, portanto, não pode ser 

intentada por via unilateral ou a partir de uma interpretação extensiva de resoluções. In casu, 

as justificativas de existência de armas de destruição em massa, ou da intervenção 

humanitária, e ainda, da suposta ligação do governo de Saddam Hussein com a Al-Qaeda de 

Osama Bin Laden, jamais se concretizaram. A Guerra contra o Terror matou milhares de 

pessoas, em flagrante ofensa às normas de Direito Internacional, especialmente de Direitos 

Humanos. À sociedade iraquiana, após a deposição de seu ex-líder, restou um país totalmente 

destruído, com um déficit político e instabilidade em diversos aspectos. A complexidade 

inerente ao processo de formação das normas internacionais, até em razão da heterogeneidade 

de seus sujeitos, desafia a conformação de forças no plano político internacional. Qual, 

portanto, seria a composição?  
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BREVES COMENTÁRIOS AO CASO DA CAÇA ÀS BALEIAS PERANTE 

A CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA 

Lucas Carlos Lima96 

Abstract: The judgment rendered by the International Court of Justice concerning the case 

Whaling in Antarctic (Australia v. Japan, New Zealand intervening) is one of the most 

technical and complex cases which the Court has faced in its recent case law and offers 

meaningful contributions to the relationship between science and law before international 

courts and tribunals. The present paper analyses and discusses the mentioned judgment 

focusing on the main arguments laid out by the Court. The question at stake is the manner 

through which the tribunal has faced the issues of “standard of review” and the interpretation 

of the term “for purposes of scientific research” present in Article VIII of the International 

Convention for the Regulation of Whaling. It also verifies how the Court dealt with the 

technical evidence presented by the parties which lead to the conclusions about the Japanese 

Programme. Furthermore, this paper also critically discusses the elements offered by the 

decision on the relationship between Science and Law. It is held that the Whaling case 

constitutes an advance in the ICJ proceedings with regard disputes with highly complex 

backgrounds. 

Keywords: International Court of Justice. International Environmental Law. Whaling in 

Antarctic Case. 

Resumo: A decisão da Corte Internacional de Justiça no caso Whaling in Antarctic (Australia 

v. Japão, Nova Zelândia interveniente) é um dos casos mais técnicos e complexos de sua 

                                                 

96 Lucas Carlos Lima é professor adjunto de Direito Internacional Público na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Doutor em Direito Internacional pela Università degli Studi di Macerata. Coordenador do 

Grupo de Pesquisa em Cortes e Tribunais Internacionais CNPq/UFMG. 
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jurisprudência recente e oferece contribuições significativas à relação entre ciência e direito 

perante tribunais internacionais. O presente trabalho analisa e discute este julgamento 

enfocando nos principais argumentos utilizados pela Corte. Verifica-se de que maneira o 

tribunal internacional interestatal enfrentou as questões de standard of review, a interpretação 

do termo “para fins de investigação científica” presente no Artigo VIII da Convenção 

Internacional para Regulamentação da Pesca à Baleia, e de que maneira a Corte lidou com 

as provas técnicas que conduziam às conclusões sobre a atividade do Japão. Por fim, este 

trabalho discute e reflete criticamente sobre os elementos oferecidos pela decisão quanto a 

relação entre Ciência e Direito. Sustenta-se que o caso Whaling constitui um avanço nos 

procedimentos da CIJ no que se refere a casos de alta complexidade probatória. 

Palavras-chave: Corte Internacional de Justiça. Direito Ambiental Internacional. Caso 

Whaling in Antarctic. 

1. INTRODUÇÃO 

A sentença da Corte Internacional de Justiça (CIJ ou Corte) emitida em março de 

2014 põe fim a um litígio iniciado em 2010 entre Austrália e Japão em relação às atividades 

de pesca à baleia realizadas pelo Segundo Programa Científico Baleeiro Japonês sob 

Permissão Especial (“JARPA II”) no mar antártico. Através desta decisão, a Corte 

estabeleceu que as atividades baleeiras realizadas pelo programa japonês não constituíam 

uma exceção prevista no Artigo VIII da Convenção Internacional para a Regulamentação da 

Pesca da Baleia (CIRPB,  Convenção ou Convenção Baleeira), sendo, portanto, contrárias às 

obrigações assumidas pelo Japão perante a Convenção. A Corte por fim decidiu que o Japão 
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deveria revogar qualquer autorização emitida para pesca de baleias sob o programa JARPA 

II.97 

O contexto em que o caso se insere não pode ser olvidado. O programa JARPA II 

iniciou suas atividades baleeiras em 2005 como sucessor do antigo programa JARPA, 

também alvo de criticismo. Em diversas ocasiões a Austrália contestou os programas 

japoneses. A alegação da Austrália seria de que o programa JARPA II teria apenas como 

escusa a finalidade científica, mas, em verdade, possuiria finalidades comerciais,98 sobretudo 

porque a carne de baleia excedente dos programas científicos pode ser utilizada para consumo 

local.99 

Tendo como fundamento das obrigações violadas a própria Convenção Baleeira, a 

base normativa da jurisdição da Corte no caso foi por sua vez a declaração facultativa de 

jurisdição obrigatória, prevista no artigo 36 do Estatuto da Corte. Parte dos dois mecanismos, 

a Nova Zelândia interveio no caso como terceiro interessado, nos termos do Artigo 63 do 

Estatuto da Corte100. Embora algumas provocações processuais interessantes possam ser 

solevadas em relação a esta intervenção, a matéria não será discutida no presente ensaio. 

Diversos são os aspectos do julgamento que merecem atenção e oferecerem 

elementos de reflexão, muito embora o enfoque do presente trabalho seja a compreensão 

geral do caso e de alguns específicos elementos. O presente trabalho analisa e discute este 

julgamento enfocando nos principais argumentos utilizados pela Corte. Verifica-se de que 

maneira o tribunal internacional interestatal enfrentou as questões de standard of review, a 

interpretação do termo “para fins de investigação científica” presente no Artigo VIII da 

Convenção Internacional para Regulamentação da Pesca à Baleia, e de que maneira a Corte 

                                                 

97Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment,  I.C.J. Reports 2015, parte 

dispositive, número 7. 
98 Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Memorial of Australia, pp.261 ss. 
99 Cfr. Artigo 13, (b), da Agenda da Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca à Baleia. 
100 Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Declaration of Intervention of New 

Zealand, Order of 6 February 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 3 ss. Quanto a questão te intervenção no 

procedimento da Corte, ver: BONAFÈ, 2014; PALCHETTI, 2003; PAULUS, 2012. 
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lidou com as provas técnicas que conduziam às conclusões sobre a atividade do Japão. Por 

fim, este trabalho discute e reflete criticamente sobre os elementos oferecidos pela decisão 

quanto a relação entre Ciência e Direito. Sustenta-se que o caso Whaling constitui um avanço 

nos procedimentos da CIJ no que se refere a casos de alta complexidade probatória. A 

primeira parte do trabalho examinará a maneira como o mecanismo de jurisdição da CIJ foi 

acionado nesta controvérsia. A segunda parte focará na análise do background normativo da 

controvérsia, particularmente no sistema erigido pela CIRPB e os dispositivos desta que 

foram solevados no caso. A terceira parte enfocará na ratio decidendi da decisão, e em 

especial na questão da interpretação do termo “para fins de investigação científica” presente 

no Artigo VIII da CIRPB. Por fim, o caso oferece algumas reflexões sobre à relação entre 

Ciência, Direito e provas técnicas no âmbito do contencioso internacional que serão 

exploradas. 

 

2. A JURISDIÇÃO DA CORTE 

A primeira questão sobre a qual a Corte se debruçou foi, como de costume, verificar 

a existência ou não de sua jurisdição sob o caso em contenda, exercício oriundo do princípio 

Kompetenz-Kompetenz que rege as atividades de tribunais internacionais101. Dentre os 

diversos métodos de atribuição de jurisdição previstos no artigo 36 do Estatuto102 da CIJ 

                                                 

101 Sobre o princípio, Tomuschat escreveu que “It is a rule generally encountered in the status of international 

courts and tribunals that the judicial body concerned decides on its jurisdiction should any doubt arise. It enjoys 

Kompetenz-Kompetenz. Were it otherwise, the authority of the eventual judicial findings would be gravely 

compromised. Only if a judicial body is empowered to make binding determinations on all the issues which 

arise during a proceeding brought before it, is it able to issue an unchallengeable judicial determination” em 

TOMUSCHAT, 2012, p. 694. 
102 Artigo 36. 1. A competência da Côrte abrange tôdas as questões que as partes lhe submetam, bem como 

todos os assuntos especialmente previstos na Carta das Nações Unidas ou em tratados e convenções em vigor. 

2. Os Estados partes no presente Estatuto poderão, em qualquer momento, declarar que reconhecem como 

obrigatória, ipso facto e sem acôrdo especial, em relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, 

a jurisdição da Côrte em todas as controvérsias de ordem jurídica que tenham por objeto: a) a interpretação de 

um tratado; b) qualquer ponto de direito internacional; c) a existência de qualquer fato que, se verificado, 

constituiria a violação de um compromisso internacional; d) a natureza ou a extensão da reparação devida pela 

ruptura de um compromisso internacional. 3. As declarações acima mencionadas poderão ser feitas pura e 

simplesmente ou sob condição de reciprocidade da parte de vários ou de certos Estados, ou por -prazo 
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encontra-se a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória (Art. 36.2 do Estatuto),103 através 

da qual os Estados podem voluntariamente submeter-se à jurisdição da Corte. Tanto Austrália 

quanto Japão realizaram referida declaração e, por consequência, estabeleceu-se a jurisdição 

da Corte. 

Interessante notar que, apesar de ter realizado relativa declaração, o Japão contestou 

a jurisdição da Corte no presente caso com base na reserva à jurisdição estabelecida na 

declaração Australiana. Sendo as declarações realizadas sob o Artigo 36.2 regidas por um 

princípio de reciprocidade,104 a Corte não poderia se pronunciar sobre matérias reservadas 

nas declarações de qualquer dos Estados em controvérsia. O Japão argumentou que as 

reclamações Australianas estariam portanto inclusas nas matérias que a Austrália elaborou 

reserva e, em especial:  

“any dispute concerning or relating to the delimitation of maritime zones, including 

the territorial sea, the exclusive economic zone and the continental shelf, or arising 

out of, concerning, or relating to the exploitation of any disputed area of or adjacent 

to any such maritime zone pending its delimitation.”105 

                                                 

determinado. 4. Tais declarações serão depositadas junto ao Secretário Geral das Nações Unidas, que as 

transmitirá, por cópia, às partes contratantes do presente Estatuto e ao Escrivão da Côrte. 5. Nas relações entre 

as partes contratantes do presente Estatuto, as declarações feitas de acôrdo com o artigo 36 do Estatuto da Côrte 

Permanente de Justiça Internacional e que ainda estejam em vigor serão consideradas como importando na 

aceitação da jurisdição obrigatória da Côrte Internacional de Justiça pelo período em que ainda devem vigorar 

e de conformidade com os seus têrmos. 6. Qualquer controvérsia sôbre a jurisdição da Côrte será resolvida por 

decisão da própria Côrte. 
103 Sobre a questão ver TOMUSCHAT, cit. e ROSENNE, 2006, pp. 701-797. Rosenne assim a define: “The 

Court explained that when a State deposits a declaration with the Secretary-General of the United Nations in 

accordance with Article 36, paragraph 4, of the Statute, that State becomes a party to the ‘system of the Optional 

Clause’ in relation to the other States making declarations, with all the rights and obligations deriving from 

Article 36. This includes the right to institute proceedings unilaterally against another State which is a party to 

the system of the optional clause, and the obligation to accept jurisdiction invoked against it by such other 

State. This refers both to the States which are parties to the system at the time of the declaration, and to those 

which may become party to it at some future date”. 
104 Como previsto no Artigo 36.3 do Estatuto da CIJ. Sobre a questão, ver TOMUSCHAT, cit., e igualmente 

ALEXANDROV, 2001, pp. 89-124.  
105 Whaling in Antarctic, Judgment, para. 31, p. 19, referindo-se à alínea (b) da declaração Australiana de 22 de 

Março de 2002. 
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A interpretação esgrimada pelo Japão seria de que a questão das atividades baleeiras 

japonesas estariam incluídas no interior de referida zona marítima. A Corte afastou tal 

argumento com base em técnicas interpretativas elaboradas previamente em sua 

jurisprudência. Ela afirmou, por exemplo que a reserva deveria ser observada em sua unidade 

e que a real intenção da limitação Australiana referia-se a questões meramente de delimitação 

e não propriamente atividades desenvolvidas numa determinada área.106 Portanto, não 

existiria um real motivo para que afastasse a jurisdição. 

Particularmente interessante é o fato que o Japão concentrou sua argumentação na 

questão da reserva ao Artigo 36.2 e não em outros possíveis argumentos, como por exemplo, 

o interesse jurídico da Austrália em acionar o Japão em virtude da Convenção. Poder-se-ia 

questionar, por exemplo, que a Austrália não seria um Estado legitimado a acionar o Japão 

porque não teria sofrido um dano específico ou porque não teria um interesse específico na 

disputa. Contudo, o caso em comento parece tratar-se de um caso em que estão envolvidas 

obrigações erga omnes partes, ou seja, obrigações em que “cada Estado parte [do tratado] 

possui um interesse no cumprimento [das obrigações] em qualquer caso concreto.”107 In 

concretu, existiria um específico interesse da Austrália, parte da CIRPB, em verificar o 

cumprimento por parte do Japão em relação às obrigações assumidas na Convenção. Vez que 

o Japão não levantou a objeção, a Corte não se pronunciou a respeito da questão. Contudo, 

aqui reside numa das “novas tendências” desenvolvidas na jurisprudência da Corte que é a 

resolução de conflitos oriundos de obrigações erga omnes e erga omnes partes. A estratégia 

judicial da Austrália de mesclar obrigações materiais existentes entre as partes com a 

                                                 

106 Whaling in Antarctic, Judgment, p. 21, para. 37-39. 
107 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 

2012, p. 449, para. 68. Neste sentido, a Corte assim pronunciou-se “That common interest implies that the 

obligations in question are owed by any State party to all the other States parties to the Convention. All the 

States parties “have a legal interest” in the protection of the rights involved (Barcelona Traction, Light and 

Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 32, para. 33). 

These obligations may be defined as 'obligations erga omnes partes' in the sense that each State party has an 

interest in compliance with them in any given case” 
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jurisdição obrigatória do artigo 36.2 parece ser potencialmente importante em relação a 

questão de soluções de conflitos em matérias de direito internacional ambiental.108 

 

3. BACKGROUND NORMATIVO: A CONVENÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO 

DA PESCA DA BALEIA E SEU ARTIGO VIII.  

A preocupação internacional em relação à regulamentação da atividade baleeira data 

dos anos 30, quando da expansão tecnológica que permitiu a intensificação desta atividade. 

Em brevíssimo resgate histórico, rememora-se que em 1931 foi firmada a Convenção para a 

Regulamentação da Pesca da Baleia. Referido tratado foi substituído em 1937 e, 

posteriormente, deu lugar à atual CIRPB,109 objeto do caso em litígio.110 Firmada em 1946 e 

em vigor desde 1948, a CIRPB estabelece um regime para “apropriada conservação dos 

estoques de cetáceos e, portanto, tornar possível o desenvolvimento ordenado da indústria 

baleeira.”111 Tanto Austrália quanto Japão fazem parte da Convenção Baleeira desde a década 

de 50. 

O regime estabelecido pela Convenção112 possui alguns elementos normativos chave 

que foram objeto do litígio. Um destes elementos é a Agenda prevista no Artigo 1 da CIRPB, 

sujeita à frequente atualização pela Comissão Baleeira Internacional113 (CBI ou Comissão), 

                                                 

108 Sobre o litígio de questões ambientais no contencioso internacional e seus desafios, ver BOYLE, 

HARRISON, 2013, pp.245-276. 
109 HALVORSSEN, 2013, p.78 
110 Sobre a Convenção Baleeira, ver, FITZMAURICE, 2013, pp. 451-490. 
111 CIRPB, Preâmbulo. 
112 A teoria dos regimes pode ser aplicada à CIRPB, como argumentam propriamente Birnie, Boyle e Redgwell: 

“Often referred to as ‘international regimes’, multilateral environmental agreements (MEAs) with their related 

protocols and soft law have been employed by states and international institutions to provide a regulatory 

system capable of dynamic evolution. The strength of the regime model of governance is the opportunity it off 

ers for multilateral solutions to environmental problems and the negotiated application and development of 

international legal standards. It enables states to exercise a fiduciary or trusteeship role in the protection of 

the environment, other species, and future generations”. Sobre a questão ver, BIRNIE, BOYLE, REDGWELL, 

2009. pp.84-86. 
113 Trata-se de órgão central da CIRPB composto por um membro de cada Estado parte da Convenção. Sobre a 

Comissão, ver o Artigo 3 da CIRPB. 
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organismo criado pela mesma Convenção. Este mecanismo permite que a CIRPB opere de 

maneira dinâmica, não exigindo que a Convenção seja emendada todas as vezes que 

atualizações se demonstrem necessárias, bastando emendas à Agenda realizadas Comissão. 

Nas palavras da própria Corte, “as funções conferidas à Comissão transformaram a 

Convenção num instrumento em evolução.”114 Isto porque os dispositivos da Agenda são 

considerados parte integrante da Convenção e, consequentemente, suas violações são 

consideradas violações à própria Convenção.  

Uma das funções atribuídas à Comissão é a definição das quantidades permitidas de 

pesca de baleia para finalidade comercial, bem como impor restrições à pesca da baleia tais 

como, por exemplo, a criação de zonas específicas de proteção, ou a proibição da utilização 

de certos métodos específicos de pesca. As discussões no seio da Comissão levaram a 

decretação em 1982, em vigor a partir de 1986, de uma proibição geral (moratória) a atividade 

comercial oriunda da pesca às baleias. Note-se, pois, que a Convenção não impunha uma 

proibição geral à atividade baleeira. Trata-se de um instrumento de cooperação que visava 

um controle harmônico deste recurso. As verdadeiras obrigações materiais de preservação e 

proibição originam-se na Agenda que adotou a moratória de 1986.115 Este dado histórico 

reflete igualmente o desenvolvimento de instrumentos normativos internacionais relativos à 

proteção ambiental: é a sua evolução no decorrer do tempo (e sobretudo após a década de 70) 

que começa a permitir uma efetiva proteção de determinados setores do meio ambiente.116 

Este é um dos essenciais pontos de divergência entre as partes no caso em comento. 

A Austrália defendeu uma interpretação evolutiva da Convenção arguindo que o instrumento 

se tornara essencialmente um instrumento para proteção e conservação de baleias. Por sua 

                                                 

114 Whaling in Antarctic, Judgment, para. 45, p. 23. 
115 A moratória vem expressa no Artigo 10, (e), da Agenda da CIRPB, que assim dispõe: “Notwithstanding the 

other provisions of paragraph 10, catch limits for the killing for commercial purposes of whales from all stocks 

for the 1986 coastal and the 1985/86 pelagic seasons and thereafter shall be zero. This provision will be kept 

under review, based upon the best scientific advice, and by 1990 at the latest the Commission will undertake a 

comprehensive assessment of the effects of this decision on whale stocks and consider modification of this 

provision and the establishment of other catch limits”. 
116 Cfr. BOISSON DE CHAZOURNES, 2011, p. 9 - 20. 
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vez, o Japão utilizou de uma interpretação essencialmente restritiva do preâmbulo de que o 

objetivo principal da Convenção era o “ordenado desenvolvimento da indústria baleeira”. A 

interpretação teleológica da Convenção parece ter sido um elemento chave nas discussões da 

Corte vez que objeto de diversas opiniões individuais dos juízes.117 

Outras duas medidas importantes tomadas pela Comissão para a preservação de 

baleias, que se tornaram objetos de violação do caso em comento, foram a criação do 

Santuário do Atlântico Sul118 (Southern Ocean Sanctuary), região em que é totalmente 

proibida a pesca comercial de baleias, e a proibição do uso de factory ships119 para a pesca 

de baleias; seja para fins comerciais ou não comerciais.120 

O sistema de proteções erigidos pela CIRPB e atualizados pela sua Agenda, portanto, 

visam essencialmente a impossibilidade de execução de pesca à baleias com finalidade 

comercial a fim de garantir, também, a preservação dos cetáceos e, por consequência, o meio 

                                                 

117 Nesse sentido ver, especialmente, as opiniões dissidentes dos juízes Owada, Abraham e Yusuf. Por outro 

viés, ver as opiniões dos juízes Cançado Trindade e da juíza ad hoc Charlesworth. Interessante visão de 

equilíbrio, que parece ter sido a visão adotada pela Corte é do juíz Greenwood que afirmou “I do not find either 

of these approaches wholly persuasive. Australia’s approach is difficult to reconcile with the language of the 

Preamble and, in particular, the passage quoted in the preceding paragraph. The language of the Convention 

and its travaux préparatoires make clear that an important objective of the Convention was to ensure a future 

for the whaling industry by making sustainable whaling possible. On the other hand, Japan’s argument that the 

Convention treats conservation as wholly subordinate to the development of whaling is also untenable. The 

Preamble shows that both conservation and ensuring a future for sustainable whaling were considered to be 

purposes of the Convention”. In Whaling in Antarctic, Separate Opinion of Judge Greenwood, para. 4, p.2. 
118 Artigo 7, (b) da Agenda da Convenção Baleeira, que assim dispõe: “In accordance with Article V(1)(c) of 

the Convention, commercial whaling, whether by pelagic operations or from land stations, is prohibited in a 

region designated as the Southern Ocean Sanctuary. This Sanctuary comprises the waters of the Southern 

Hemisphere southwards of the following line: starting from 40 degrees S, 50 degrees W; thence due east to 20 

degrees E; thence due south to 55 degrees S; thence due east to 130 degrees E; thence due north to 40 degrees 

S; thence due east to 130 degrees W; thence due south to 60 degrees S; thence due east to 50 degrees W; thence 

due north to the point of beginning. This prohibition applies irrespective of the conservation status of baleen 

and toothed whale stocks in this Sanctuary, as may from time to time be determined by the Commission”. 
119 O Artigo II, para. 1, da Convenção define “Factory ship” como “a ship in which or on which whales are 

treated either wholly or in part”. O uso de factory ships aumentou drasticamente a caça às baleias no passado, 

motivo pelo qual seu uso foi adotado pela Agenda como proibido. 
120 Artigo 10, (d) da Agenda da Convenção Baleeira, que assim dispõe: “Notwithstanding the other provisions 

of paragraph 10 there shall be a moratorium on the taking, killing or treating of whales, except minke whales, 

by factory ships or whale catchers attached to factory ships. This moratorium applies to sperm whales, killer 

whales and baleen whales, except minke whales”. 
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ambiente marinho. A única exceção permitida para a realização da pesca à baleia vem 

disciplinada pelo Artigo VIII da Convenção, que assim predispõe: 

Não obstante o estabelecido nesta Convenção, qualquer dos Governos Contratantes 

poderá conceder a qualquer dos seus cidadãos uma licença especial autorizando 

esse cidadão a matar, capturar ou tratar baleias para fins de investigação científica, 

sujeita a restrições como a de número e a outras condições que o Governo 

Contratante considere apropriadas, e a morte, captura e tratamento de baleias de 

acordo com as condições deste artigo estarão isentas do estipulado nesta 

Convenção. Cada um dos Governos Contratantes comunicará de imediato à 

Comissão todas as licenças concedidas. Cada Governo Contratante poderá, em 

qualquer momento, revogar qualquer das licenças especiais concedidas. (grifo 

nosso). 

Nota-se, portanto, que a execução de pesca de baleias com finalidade científica vem 

executada através de licenças emitidas pelos Estados membros da CIRPB. A questão central 

do caso Whaling in Antarctic refere-se às licenças emitidas pelo Japão para a execução do 

programa JARPA II e se tais licenças constituiriam “para fins de investigação científica” 

(“for purposes of scientific research”), o que foi arguido pelo Japão.121 

Parte do debate residiu no grau de discricionariedade concedido pela Convenção aos 

Estados parte para a interpretação do termo e a concessão de licenças, o chamado debate 

sobre a margem de apreciação.122 A argumentação japonesa neste ponto residia 

necessariamente na ideia que somente o Estado emissor da licença seria competente para 

avaliar se o programa consistiria ou não “para fins de investigação científica.” A CIJ, todavia, 

entendeu que, por mais que o Artigo VIII da Convenção concedesse a um Estado parte a 

possibilidade de rejeitar uma licença ou especificar suas condições, a questão da definição 

do termo “para fins de investigação científica” não poderia consistir exclusivamente na 

“percepção do Estado.”123 Assim sendo, coube à Corte a interpretação do termo “para fins de 

investigação científica.” 

                                                 

121 Whaling in Antarctic, Judgment, para. 49, p.25. 
122 Sobre a questão, ver GRUSZCZYNSKI, WERNER, 2014; LETSAS, 2006; e em especial; RAGNI, 2014. 
123 Whaling in Antarctic, Judgment, para. 61, p.28. 
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4. A DECISAO: “PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA” E A QUESTÃO 

DA RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA E DIREITO 

Como aludido, a questão fundamental do caso Whaling in Antarctic orbitava na 

interpretação a ser dada aos termos do Artigo VIII da CIRPB e no estabelecimento do 

programa japonês JARPA II como programa de finalidades científicas. Para resolver a 

questão, a Corte estabeleceu um standard of review (critério de revisão) específico que foi 

assim definido: 

“Quando revisando a licença de uma permissão especial autorizando um cidadão a 

matar, capturar ou tratar baleias, a Corte irá avaliar, por primeiro, se o programa 

no qual estas atividades ocorrem envolvem investigação científica. Por segundo, a 

Corte irá considerar se a morte, captura ou tratamento de baleias é ‘para fins de’ 

investigação científica examinando se, no uso de métodos letais, o design e a 

implementação do programa são razoáveis em relação à obtenção dos objetivos 

estabelecidos. Trata-se de um standard of review objetivo.”124 

Este foi o primeiro caso que a CIJ utilizou o conceito de standard of review em sua 

jurisprudência. Não é a primeira vez, contudo, que utiliza o princípio da razoabilidade125 para 

avaliar a conduta de um Estado no plano internacional, apesar do certo grau de 

discricionariedade que este exercício comporta. Contudo, parece ser positivo o fato da Corte 

estabelecer um objetivo critério para avaliação de termos específicos contidos em tratados 

internacionais; isto não significa afirmar, todavia, que este exercício não seja passível de 

críticas ou não apresente dificuldades em sua execução. 

                                                 

124 Whaling in Antarctic, Judgment, para. 67, p.29. Do original: “When reviewing the grant of a special permit 

authorizing the killing, taking and treating of whales, the Court will assess, first, whether the programme under 

which these activities occur involves scientific research. Secondly, the Court will consider if the killing, taking 

and treating of whales is “for purposes of” scientific research by examining whether, in the use of lethal 

methods, the programme’s design and implementation are reasonable in relation to achieving its stated 

objectives. This standard of review is an objective one. Relevant elements of a programme’s design and 

implementation are set forth below (see paragraph 88)”. 
125 Neste sentido ver, RAGNI, cit., pp.749 ss. 
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A primeira dificuldade enfrentada pela Corte para a solução da controvérsia reside no 

fato que a Convenção não especifica o termo “investigação científica.”126 Contudo, no 

critério estabelecido pela Corte, não é o termo “investigação científica” que vem a ser 

enfrentado, mas sim a determinação, através de uma interpretação razoável, do termo “para 

fins de investigação científica”. Nessa linha de pensar, a Corte esclareceu que a interpretação 

desta frase deveria ocorrer de forma cumulativa, de maneira que não bastaria a mera presença 

de um elemento de investigação/pesquisa científica para legitimar a exceção do Artigo VIII; 

em outras palavras, é necessário que a caça, a captura e o tratamento de baleias ocorram para 

as finalidades de investigação científica para que as atividades de um determinado programa 

configurem a exceção prevista no Artigo VIII da CIRPB.127 

A definição dos termos “para fins de investigação científica” solevou a questão da 

relação entre Ciência e Direito no âmbito do direito internacional e qual é o papel de uma 

Corte no que se refere à definição da prova científica. As análises realizadas pela Corte e os 

argumentos estabelecidos pelas partes manifestaram-se num arco de tecnicismos que, inter 

alia, variaram desde a necessidade de uso de métodos letais por parte do programa JARPA 

II até a análise da quantidade de baleias mortas para os propósitos científicos do programa. 

O uso de peritos (experts) apontados pelas partes, e sujeitos à cross-examination, neste caso 

foi, portanto, fundamental128 e de certa forma pareceram afastar o criticismo e as dúvidas 

solevadas no passado em relação à capacidade da Corte em lidar com evidências científicas 

complexas.129 Apesar de não ter indicado seus próprios experts para a avaliação das provas 

apresentadas pelas partes, o ativo papel dos juízes na condução das audiências, questionando 

                                                 

126 Whaling in Antarctic, Judgment, para. 73, p.30. 
127 Ibidem., para. 71., p.30. 
128 Sobre a questão da relação entre Ciência e Direito no caso Whaling in Antarctic, ver MBENGUE, 2015, 

pp.3-12; SCOVAZZI, 2015, pp.13-30; LIMA, 2015, pp.31-38; FOSTER, 2013, pp.1-34. E de maneira geral: 

FOSTER, 2011; ALVAREZ, 2011, pp.81-98. 
129 A questão foi especialmente levantada no caso PulpMills (Argentina v. Uruguai), que acendeu a discussão 

acerca do papel que os peritos possuem no contexto probatório da Corte. A questão ganha notável relevo 

quando, em sua opinião dissidente conjunta neste caso, os juízes Simma e Al-Khazawneh criticam severamente 

o posicionamento da Corte quanto a esta temática, o que vem seguido na doutrina. Para mais sobre a questão, 

ver FOSTER, C.E. New Clothes, cit.. 
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os experts, bem como seu uso ao longo da sentença, indicaram uma mais atenta abordagem 

da CIJ em relação a casos de complexa evidência. Nesse sentido pronunciou-se o Presidente 

da Corte, Peter Tomka, quando afirmou que “como o Julgamento [do caso Whaling in 

Antarctic] demonstra, este caso constitui prova incontroversa de que a Corte pode lidar com 

vastas quantidades de provas altamente técnicas e científicas de uma maneira cogente e 

metódica.”130 O rigorismo da Corte em relação à prova técnica e científica parece ser uma 

clara e imediata resposta ao criticismo sofrido no caso Pulp Mills. 

Contudo, a resposta da Corte parece ser significativa quanto à sua função no que se 

refere a questões científicas. É especialmente relevante, nesta linha argumentativa, a 

passagem em que a Corte nota a existência de um acordo entre os peritos das partes relativos 

ao uso de métodos letais, observando a existência de desacordo quanto às suas condições de 

uso. Por fim, a Corte aduz que “[a]s conclusões dos peritos enquanto cientistas, contudo, 

devem ser distinguidas da interpretação da Convenção, que é a tarefa desta Corte.”131 Com 

esta frase, a Corte chama para si a última autoridade de manejar as provas técnicas e utilizá-

las na compreensão do termo estabelecido pela Convenção e se as licenças outorgadas pelo 

Japão se configuravam naquele termo. 

No exercício de definir se estas licenças configurar-se-iam ou não como de finalidade 

científica, a CIJ realizou interessantes constatações. Uma delas é relativo ao uso de métodos 

letais para realização de investigação científica, os quais não são inadmitidos, mas cuja 

quantidade pode ser significativa para considerar quão “para fins científicos” é um 

programa.132 Contudo, o fato do Japão ter considerado pouco o uso de alternativas diversas 

de pesquisa que não o método letal parece ter enfraquecido a posição sustentada pelo 

                                                 

130 TOMKA, 2014, p. 2. 
131 Whaling in Antarctic, Judgment, para.82, p.31. Do original: “The Court observes that, as a matter of 

scientific opinion, the experts called by the Parties agreed that lethal methods can have a place in scientific 

research, while not necessarily agreeing on the conditions for their use. Their conclusions as scientists, 

however, must be distinguished from the interpretation of the Convention, which is the task of this Court”. 
132 Whaling in Antarctic, Judgment, paras. 128-132, p. 42. 
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Japão.133 Outro exemplo interessante reside no fato de que a venda da carne de baleias e o 

uso dos rendimentos destas vendas seja utilizada para financiar pesquisas científicas não 

serem elementos suficientes, considerados isoladamente, para não configurar a finalidade 

científica no sentido do Artigo VIII, do programa.134 Com efeito, a CIJ enfocou em outros 

critérios para estabelecer uma decisão, como a escala do uso de amostragem letal, que “pode 

sugerir que a pesca de baleias é para razões outras que investigação científica.”135 Utilizando 

o critério de razoabilidade, a Corte esclareceu que um de seus objetivos era avaliar se a 

evidência apresentada suportava a conclusão que as amostras coletadas pelo programa 

JARPA II eram razoáveis em relação à obtenção dos objetivos estatuídos pelo programa.136 

Um terceiro elemento que contribuiu para formar a convicção da Corte em relação à não-

configuração do programa JARPA II como de finalidade científica foi a circunstância do 

Japão não ter jamais modificado os objetivos do programa JARPA nem a quantidade de 

amostras coletadas.137 Ademais, o fato dos peritos terem concordado (incluindo aqui o perito 

apontado pelo Japão) com a falta de transparência do programa em relação a definição de 

determinados critérios para caça de baleias minke parece também ter sido em levado em 

consideração pela Corte.138 

Ao analisar toda a massa de evidências e as eventuais inconsistências do programa 

JARPA II, a Corte por fim concluiu que: 

“No seu complexo, a Corte considera que o JARPA II envolve atividades que 

podem ser largamente caracterizados como investigação científica, mas as 

evidências não estabelecem que seu design e a implementação são razoáveis na 

conquista dos seus declarados objetivos. A Corte concluiu que as licenças especiais 

garantidas ao Japão para matar, capturar e tratar baleias em conexão com o 

                                                 

133 Ibidem, para. 144, p. 45. 
134 Ibidem, para. .94, p. 34. 
135 Idem. 
136 Ibidem,  para. 172, pp.51-52. 
137 Ibidem, para. 209, p. 61. 
138 Ibidem, para. 225, p. 65. 
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programa JARPA II não são 'para fins de investigação científica' de acordo com o 

Artigo VIII, parágrafo 1, da Convenção.”139 

Uma vez verificado que o programa JARPA II não se configurava como um programa 

“para fins de investigação científica”, a Corte debruçou-se aos três dispositivos da Agenda 

Baleeira supra mencionados: a) a violação à moratória à pesca comercial de baleias; b) a 

violação à pesca de baleias no Santuário do Atlântico e; c) a violação da moratória do uso de 

factory ships para a pesca comercial de baleias. A Corte considerou, portanto, que em não 

recaindo na exceção do Artigo VIII, estes três dispositivos estavam sendo violados pelo 

Japão. 

Por fim, último interessante ponto foi em relação às medidas de implementação 

(remedies) tomadas pela Corte. Ao considerar que o programa JARPA II era ainda ativo e 

em funcionamento, a Corte aduziu que eram necessárias medidas que fossem além de 

natureza declaratória. Deste modo, a Corte ordenou ao Japão a revogação de qualquer licença 

para matar, capturar ou tratar baleias e evitar a emissão de qualquer outra licença relativa ao 

programa.140 A decisão foi imediatamente acolhida pelo Japão, que suspendeu as atividades 

do programa JARPA II. 

 

5. APONTAMENTOS CONCLUSIVOS 

Um dos mais complexos e técnicos casos perante a Corte Internacional de Justiça em 

tempos recentes, o caso Whaling in Antarctic oferece interessantes elementos para reflexão, 

alguns dos quais já evidenciados nas argumentações supra esgrimadas. Mais do que 

                                                 

139 Ibidem, para.227, p. 65. No original: “Taken as a whole, the Court considers that JARPA II involves activities 

that can broadly be characterized as scientific research (see paragraph 127 above), but that the evidence does 

not establish that the programme’s design and implementation are reasonable in relation to achieving its stated 

objectives. The Court concludes that the special permits granted by Japan for the killing, taking and treating 

of whales in connection with JARPA II are not “for purposes of scientific research” pursuant to Article VIII, 

paragraph 1, of the Convention”. 
140 Ibidem, para. 245, p. 70. 
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conclusões definitivas, o caso parece soerguer problemas que será a própria Corte a responder 

no futuro (talvez próximo). Por diversas razões, este caso parece refletir uma série de novas 

tendências existentes no contencioso internacional e, em particular, descortinar uma Corte 

Internacional de Justiça que se demonstra atenta a estas novas tendências, preservando o 

equilíbrio entre as partes.141 

Uma das possíveis lentes de observação a serem empregadas para a análise do caso é 

a do direito internacional ambiental e de sua inserção nos sempre constantes debates acerca 

da questão ambiental que conquista espaço no contencioso internacional. Embora ativistas 

pudessem esperar um papel mais enérgico da Corte em relação aos eventuais danos ao meio 

ambiente marinho e aos objetivos primordiais da CIRPB, a linha de raciocínio jurídico 

adotada pela Corte pareceu conduzir a uma efetiva decisão que tocou importantes argumentos 

do direito ambiental internacional. Como relembra Rosalyn Higgins, o direito ambiental não 

é realmente um “self contained topic”142 e esta decisão da Corte reforça esta ideia quando 

remaneja à discussão para a interpretação dos termos relativos à “finalidade científica” no 

sentido do Artigo VIII da CIRPB. 

Nessa linha de pensar, no que se refere à jurisdição da Corte, pode-se esperar no futuro 

novas ocasiões da Corte enfrentando questões concernentes a obrigações erga omnes partes 

nos mesmos moldes do caso Whaling; sobretudo de natureza ambiental. O atual caso em 

discussão perante a corte entre Ilhas Marshall e Reino Unido relativo às obrigações do 

Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares parece confirmar este uso.143 

O segundo elemento importante que emerge do caso, como evidenciado, é o 

crescimento de questões de alta complexidade técnica sendo objetos de litígios internacionais 

e a resposta dos tribunais em lidar com estas evidências. A leitura do julgamento demonstra 

                                                 

141 Neste sentido são particularmente as reflexões de ABI-SAAB, 1996, p. 14. 
142 HIGGINS, 2000. 
143 Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear 

Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom), Application instituting proceedings against the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 24 April 2014. 
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a tecnicidade das questões solevadas, bem como a importância das provas apresentadas pelas 

partes para a decisão da questão. Este crescimento coloca juízes –  profissionais 

essencialmente treinados em técnicas jurídicas – na difícil posição de avaliar a evidência 

apresentada através dos instrumentos à disposição de uma determinada corte ou tribunal. 

Nota-se que o papel dos experts foi decisivo para a condução do procedimento. O 

desempenho da Corte ao lidar com este material probatório complexo parece não demonstrar 

somente que pode resolver casos desta natureza, como afirmou o Presidente Tomka, mas que 

responde às críticas que lhe foram endereçadas no passado. Esse constante aprimoramento 

do procedimento baseado numa dialética entre criticismo-resposta da Corte é primordial para 

um órgão de solução de controvérsias entre Estados como é a Corte, que direta ou 

indiretamente depende da “confiança” dos Estados para a submissão de controvérsias à sua 

jurisdição. Em último grau, o aprimoramento da Corte é o adimplemento de sua função 

essencial no interior do sistema das Nações Unidas de resolver controvérsias pacificamente. 

Pode-se igualmente concentrar nos efeitos práticos da decisão. Por mais que possa 

existir alguma expectativa de que o julgamento significasse o fim das atividades baleeiras do 

Japão, esta não parece, todavia, ser uma realidade. O Japão parece inclinado a adimplir a 

decisão que, como evidenciado, restringe-se ao programa JARPA II; o que não o impedirá 

de buscar novas licenças e desenvolver novos programas científicos - esta é uma faculdade 

da própria CIRPB e sua Agenda. Contudo, a existência da decisão será fundamental para o 

aprimoramento de novos programas “para fins de investigação científica”. A própria Corte 

parece estar consciente desta questão quando, na parte do julgamento em que enfrenta as 

medidas de implementação, ela aduz que “é esperado que o Japão leve em consideração o 

raciocínio e as conclusões contidas no Julgamento quando ele considerar a possibilidade de 

emitir quaisquer futuras licenças sob o Artigo VIII, parágrafo 1, da Convenção.”144 Autores 

                                                 

144 Ibidem, para. 246, p.70. 
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suportam a ideia de que Japão levará em conta o criticismo da Corte e tentará adotar um novo 

programa científico para continuar a desenvolver suas atividades comerciais.145 

A observação do cumprimento e dos efeitos da sentença no caso Whaling in Antarctic 

é particularmente interessante, seja porque oferece elementos de reflexão ao cumprimento 

das sentenças internacionais por parte dos Estados, seja porque concretamente o Japão pode 

se ver envolvido em litígios internacionais futuros devido às tensões jurídicas na região 

asiática. O cumprimento com a decisão da Corte e os critérios por ela adotados na avaliação 

do programa científico JARPA II emergem, consequentemente, como fundamentais. 
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O USO DA FORÇA POR ORGANIZAÇÕES REGIONAIS 

Bernardo Mageste Castelar Campos146 

Resumo: O Capítulo VIII da Carta das Nações Unidas prevê a possibilidade da atuação de 

organizações de caráter regional no sistema internacional de segurança coletiva, admitindo 

que o Conselho de Segurança utilize tais organizações para o emprego de medidas coercitivas 

ou as autorize a fazê-lo. O artigo 51 da Carta também autoriza o uso da força pelas 

organizações regionais no exercício da legítima defesa coletiva, mediante a satisfação de 

requisitos como a observância dos princípios da necessidade e proporcionalidade e a 

requisição por parte do Estado atacado.  

Palavras-chave: Conselho de Segurança. Organizações Regionais. Proibição do Uso da 

Força. Segurança Coletiva. 

Abstract: Chapter VIII of the Charter of the United Nations provides for the possibility of 

regional organizations acting in the international system of collective security by allowing 

the Security Council to use such organizations for the use of coercive measures or to 

authorize them to do so. Article 51 of the Charter also authorizes the use of force by regional 

organizations in the exercise of collective self-defence by satisfying requirements such as the 

observance of the principles of necessity and proportionality and the requisition of help by 

the State attacked. 

                                                 

146 Doutorando em Direito Internacional na Università degli Studi di Milano-Bicocca (Itália). Mestre em Direito 

Internacional Contemporâneo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  
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Keywords: Security Council. Regional Organizations. Prohibition of Use of Force. 

Collective Security. 

INTRODUÇÃO 

Apesar de ter atribuído ao Conselho de Segurança a “principal responsabilidade na 

manutenção da paz e da segurança internacionais,”147 o sistema de segurança coletiva 

estabelecido pela Carta das Nações Unidas permite a atuação de organizações internacionais 

de caráter regional, chamadas de “acordos ou entidades regionais”, conforme determina o 

Capítulo VIII da Carta.  

A crescente importância das organizações regionais na manutenção da paz e 

segurança internacionais nos últimos anos148 contrasta com carência de estudos sobre o tema 

no Brasil. A compreensão do papel das organizações regionais no sistema de segurança 

coletiva das Nações Unidas e o quadro normativo que delimita sua atuação é o primeiro passo 

para o estudo deste tema estratégico.  

O presente artigo pretende explorar de que forma as organizações regionais podem 

fazer uso da força no direito internacional, analisando seu papel no sistema de segurança 

coletiva estabelecido pela Carta da ONU e a possibilidade de exercício do direito à legítima 

defesa coletiva, previsto no artigo 51 do mesmo instrumento.  

1. O CAPÍTULO VIII DA CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS 

                                                 

147 Carta das Nações Unidas, 26 de junho de 1945, artigo 24. 
148 Entre as dez ameaças à paz e segurança internacionais reconhecidas pelo Conselho de Segurança em 2018 

(situações na Bósnia e Herzegovina, Coreia do Norte, Iêmen, Líbia, Mali, República Centro-Africana, 

República Democrática do Congo, Síria, Somália e Sudão do Sul) pelo menos quatro delas (Bósnia e 

Herzegovina, Mali, República Centro-Africana e Somália) estão sendo lidadas com o auxílio de organizações 

regionais.  
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A proposta da Carta da ONU aprovada em Dumbarton Oaks em 1944 estabelecia uma 

relação institucional hierárquica entre a organização que estava sendo planejada e as 

organizações regionais,149 atribuindo competência exclusiva ao Conselho de Segurança na 

manutenção da paz e segurança internacionais.150 A proposta buscava suprir a falha do Pacto 

da Liga das Nações,151 que meramente admitia a existência de tal tipo de organização e teria 

favorecendo a proliferação de ententes independentes e incompatíveis com os propósitos da 

Liga.152  

Alterações substanciais da proposta de Dumbarton Oaks e a introdução de um 

capítulo próprio para lidar com a relação entre a ONU e as organizações regionais só foram 

feitas na Conferência de São Francisco por iniciativa dos países latino-americanos e árabes, 

interessados na institucionalização de sistemas regionais de segurança coletiva.153 

A criação do Capítulo VIII de certa maneira representou a expressão de uma 

abordagem regionalista do sistema internacional de segurança coletiva, ampliando o 

protagonismo das organizações regionais em oposição aos interesses das potências militares, 

que advogavam pela completa supremacia do Conselho de Segurança.154 Possivelmente por 

                                                 

149 O termo “organização regional” é utilizado neste trabalho para se referir a organizações internacionais de 

caráter intergovernamental que tem critérios regionais como a principal base para sua composição, ao contrário 

das organizações “à vocation universelle”, como as Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio. 

Algumas organizações consideradas regionais podem admitir membros de diferentes regiões geográficas, como 

é o caso da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da Organização para a Segurança e Cooperação na 

Europa. 
150 ONU. Documents de la Conférence des Nations Unies sur l’Organisation Internationale, San Francisco, 

1945. Tome XII (Commission III, Conseil de Sécurité). UNCIO vol. XII, 1945, p. 786. 
151 Pacto da Sociedade das Nações, 28 junho de 1919, artigo 21.  
152 Vide, por exemplo, a criação do Pacto Renânio (estabelecido pelos Tratados de Locarno de 1925 entre 

Alemanha, Bélgica, França, Grã-Bretanha, Itália, Polônia e Tchecoslováquia), do Pacto Balcânico (firmado 

pelo Tratado de Atenas de 1934 entre Iugoslávia, Grécia, Romênia e Turquia), da Entente Báltica (criada pelo 

Tratado de Genebra de 1934 entre Lituânia, Letônia e Estônia) e do Pacto do Oriente (criado pelo Tratado de 

Saadabad de 1937 entre Turquia, Irã, Iraque e Afeganistão). YEPES, J. M. Les accords régionaux et le droit 

international. RCADI, v. 71, pp. 227-344, 1947, pp. 257-258.  
153 DE CHAZOURNES, Laurence Boisson. Les relations entre organisations régionales et organisations 

universelles. RCADI, Leiden, v. 347, pp. 100-406, 2011, p. 243. [DE CHAZOURNES]. 
154 KODJO, Edem. Article 52. In: COT Jean-Pierre; PELLET Alain. La Charte des Nations Unies. 3ª ed. Paris: 

Economica, 2005, p. 1370. 
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ter sido incluído de forma repentina, o Capítulo VIII possui uma redação imprecisa e um 

confuso relacionamento institucional com as outras provisões da Carta.155 O primeiro dos 

três artigos que compõem o Capítulo VIII já faz transparecer certa imprecisão: 

Artigo 52 

1. Nada na presente Carta impede a existência de acordos ou de entidades regionais, 

destinadas a tratar dos assuntos relativos à manutenção da paz e da segurança 

internacionais que forem suscetíveis de uma ação regional, desde que tais acordos 

ou entidades regionais e suas atividades sejam compatíveis com os Propósitos e 

Princípios das Nações Unidas. 

2. Os Membros das Nações Unidas, que forem parte em tais acordos ou que 

constituírem tais entidades, empregarão todo os esforços para chegar a uma solução 

pacífica das controvérsias locais por meio desses acordos e entidades regionais, 

antes de as submeter ao Conselho de Segurança. 

3. O Conselho de Segurança estimulará o desenvolvimento da solução pacífica de 

controvérsias locais mediante os referidos acordos ou entidades regionais, por 

iniciativa dos Estados interessados ou a instância do próprio conselho de 

Segurança. 

4. Este Artigo não prejudica, de modo algum, a aplicação dos Artigos 34 e 35.
156

 

O conceito de “acordos ou entidades regionais”157 previsto no artigo 52 é 

problemático, já que o termo não é definido pela Carta e gera dúvidas quanto à necessidade 

de institucionalização de tais entidades para o exercício das funções previstas no Capítulo 

VIII. A única característica marcante das organizações regionais que parece ser exigida pela 

Carta, entretanto, é a necessidade de que tais entidades sejam compatíveis com os Propósitos 

e Princípios das Nações Unidas, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 52. Assim, a 

qualificação de uma entidade para fins do Capítulo VIII é flexível, tendo sido adotados 

conceitos diferentes pelos diversos órgãos das Nações Unidas.158 Tendo em vista os 

                                                 

155 HUMMER; SCHWEITZER. Article 52. In: SIMMA, Bruno; KHAN, Daniel-Erasmus; NOLTE, Georg; 

PAULUS, Andreas. The Charter of the United Nations: a commentary. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press, 

2002, p. 815.  
156 Carta das Nações Unidas, 26 de junho de 1945, artigo 52.  
157 A tradução oficial do termo não auxilia em seu entendimento. O termo “acordos ou de entidades regionais” 

é “regional arrangements or agencies” em inglês, “accords ou organismes régionaux” em francês e “acuerdos 

u organismos regionales” em espanhol.  
158 DE CHAZOURNES, op. cit., pp. 255-257.  
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propósitos do Capítulo VIII, o conceito funcional adotado pelo Conselho de Segurança, 

segundo o qual o principal elemento definidor de um acordo ou entidade regional é sua 

capacidade de lidar com a manutenção da paz e da segurança internacionais, parece ser a 

abordagem mais adequada para interpretar o termo.159  

O Capítulo VIII atribui duas funções diferentes às organizações regionais: uma ligada 

à solução pacífica de controvérsias no âmbito regional, prevista no artigo 52, e outra ligada 

à ação coercitiva, prevista no artigo 53: 

Artigo 53 

1. O conselho de Segurança utilizará, quando for o caso, tais acordos e entidades 

regionais para uma ação coercitiva sob a sua própria autoridade. Nenhuma ação 

coercitiva será, no entanto, levada a efeito de conformidade com acordos ou 

entidades regionais sem autorização do Conselho de Segurança, com exceção das 

medidas contra um Estado inimigo como está definido no parágrafo 2 deste Artigo, 

que forem determinadas em consequência do Artigo 107 ou em acordos regionais 

destinados a impedir a renovação de uma política agressiva por parte de qualquer 

desses Estados, até o momento em que a Organização possa, a pedido dos 

Governos interessados, ser incumbida de impedir toda nova agressão por parte de 

tal Estado. 

2. O termo Estado inimigo, usado no parágrafo 1 deste Artigo, aplica-se a qualquer 

Estado que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi inimigo de qualquer signatário 

da presente Carta.
160

 

O papel das organizações regionais como promotoras da solução pacífica de 

controvérsias previsto nos três últimos parágrafos do artigo 52 não será analisado neste 

trabalho, que é voltado ao uso da força. Entretanto, cumpre ressaltar que a inclusão de tal 

função na Carta da ONU buscou aumentar o protagonismo das organizações regionais ao 

garantir a prioridade destas em lidar com a solução pacífica de controvérsias regionais, apesar 

de não atribuir sua exclusividade na função.161 A atribuição de um papel mais importante 

para as organizações regionais na solução pacífica de controvérsias foi uma contrapartida 

exigida pelos adeptos de uma abordagem mais regionalista na Conferência de São Francisco 

                                                 

159 Ibid., pp. 256-257.  
160 Carta das Nações Unidas, 26 de junho de 1945, artigo 53.  
161 ASBJØRN, Eide. Peace-Keeping and Enforcement by Regional Organizations: Its Place in the United 

Nations System. Journal of Peace Research, Oslo, v. 3, n. 2, pp. 125-145, 1966, p. 133.  
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para a adoção do artigo 53, que prevê um claro papel de subordinação das organizações 

regionais ao Conselho de Segurança. Na realidade, a prioridade dos sistemas regionais de 

solução de controvérsias previsto no artigo 52 depende de sua interpretação conjunta com 

outras provisões da Carta,162 e tanto a prática dos órgãos das Nações Unidas163 quanto a 

prática dos sistemas regionais de solução pacífica de controvérsias164 adotam posições 

distintas.   

Atualmente o artigo 53 prevê duas formas específicas de atuação das organizações 

regionais em relação à ação coercitiva.165 Tais entidades podem ser utilizadas pelo CSNU 

“sob sua própria autoridade” (parágrafo 1º, primeira parte) ou podem agir mediante 

“autorização do Conselho de Segurança” (parágrafo 1º, segunda parte). Na primeira função 

a organização regional age tal como um órgão subsidiário do Conselho de Segurança,166 

cabendo a este decidir sobre a utilização da força e delegar parte de suas funções às 

organizações regionais.167 Na segunda função a organização regional recebe a autorização do 

Conselho de Segurança e pode agir de forma discricionária dentro dos termos da autorização, 

que deve ser prévia e especificar os objetivos da ação.168 Na prática, entretanto, as duas 

                                                 

162 Pela interpretação conjunta dos artigos 52 e 33 depreende-se que os Estados membros de uma organização 

regional possuem o dever de procurar chegar a uma solução pacífica por meios negociais ou judiciais antes de 

recorrer ao Conselho de Segurança, atribuindo a este órgão papel subsidiário. Já se os artigos 24 e 103 forem 

considerados, entende-se que os Estados são livres para recorrer tanto ao sistema regional quanto ao Conselho 

de Segurança, havendo aí uma jurisdição concorrente. HUMMER; SCHWEITZER. Article 52. In: SIMMA, 

Bruno; KHAN, Daniel-Erasmus; NOLTE, Georg; PAULUS, Andreas. The Charter of the United Nations: a 

commentary. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 838-841.  
163 Ibid., pp. 842-843.  
164 DE CHAZOURNES, op. cit., pp. 260-264.  
165 O parágrafo 1º do artigo 53 prevê ainda que a autorização do Conselho de Segurança é dispensada quando 

as organizações regionais tomarem “medidas contra um Estado inimigo (...) destinados a impedir a renovação 

de uma política agressiva por parte de qualquer desses Estados”. Tal hipótese histórica foi adicionada para 

manter em vigor os pactos de assistência mútua estabelecidos entre os Aliados durante a Segunda Guerra 

Mundial, e não será objeto de análise deste trabalho por sua falta de pertinência.  
166 KELSEN, Hans. The Law of the United Nations. Londres: Stevens & Sons, 1951, p. 326. [KELSEN]. 
167 DE CHAZOURNES, op. cit., p. 271.  
168 SICILIANOS, Linos-Alexandre. Entre multilatéralisme et unilatéralisme : l'autorisation par le Conseil de 

sécurité de recourir à la force. RCADI, Leiden, v. 339, pp. 9-436, 2009, pp. 29-30. [SICILIANOS]. 
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funções não se diferenciam, já que nos dois casos o Conselho de Segurança efetivamente 

delega seus poderes de ação.169 

O termo “ação coercitiva”170 empregado no artigo 53 deve ser entendido como uma 

medida necessária para a solução de uma questão relativa à manutenção da paz e da segurança 

internacionais.171 Portanto, tais medidas compreendem as ações coercitivas que empregam 

ou não forças armadas previstas nos artigos 41 e 42 do Capítulo VII da Carta da ONU, 

incluindo as operações de paz.172 Do ponto de vista do Capítulo VIII, medidas como o 

rompimento de relações diplomáticas e a aplicação de sanções econômicas, como as 

praticadas pela Organização dos Estados Americanos contra a República Dominicana em 

1960 sem autorização do Conselho de Segurança,173 são consideradas ações coercitivas. 

Nota-se que enquanto a utilização de tais medidas pode ser delegada pelo Conselho de 

Segurança, a determinação da existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de 

agressão continua sendo de sua competência exclusiva.174 Assim, “o modelo de 

autorização/delegação empregado no artigo 53 confirma claramente a primazia do Conselho, 

os organismos regionais não possuem o direito de iniciativa em matéria de recurso às 

medidas coercitivas armadas.”175 

                                                 

169 DE CHAZOURNES, op. cit., p. 272.  
170 Na versão em língua inglesa da Carta, o termo “enforcement action” é utilizado no artigo 53 para se referir 

às ações das organizações regionais que devem ser autorizadas pelo CSNU e nos artigos 2(5 e 7), 5 e 50 para 

se referir aos poderes do Conselho em relação ao Capítulo VII da Carta. Em sua versão em português, os termos 

variam entre “ação coercitiva”, “modo coercitivo” e “medidas coercitivas”.  
171 VILLANI, Ugo. Les rapports entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la 

paix. RCADI, Leiden, v. 290, pp. 225-436, 2001, p. 331.  
172 CIJ. Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 

20 July 1962, ICJ Rep. 1962, p. 165.  
173 FRANCK, Thomas M. Recourse to Force: State Action Against Threats and Armed Attacks. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002, pp. 56-57.  
174 Carta das Nações Unidas, 26 de junho de 1945, artigo 39.  
175 “(...) le modèle de l’autorisation/délégation employé dans l’article 53 confirme clairement la primauté du 

Conseil, les organismes régionaux n’ayant pas de droit d’initiative en matière de recours à des mesures 

coercitives armées”. DE CHAZOURNES, op. cit., pp. 274-275. Ênfase original.  



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

97 

O último dos três artigos do Capítulo VIII prevê um mecanismo de controle das ações 

das organizações regionais envolvendo medidas coercitivas, prevendo que: 

Artigo 54 

O Conselho de Segurança será sempre informado de toda ação empreendida ou 

projetada de conformidade com os acordos ou entidades regionais para manutenção 

da paz e da segurança internacionais.176 

Ao especificar a obrigação das organizações regionais de notificarem tanto as 

medidas que vierem a serem tomadas antes da ação quanto as já realizadas, o artigo 54 busca 

possibilitar o controle total do Conselho de Segurança sobre a ação destas entidades. A 

ausência de menção à forma como esta notificação deve ser feita ou a mecanismos que 

garantam seu cumprimento contribuem para que esta obrigação seja observada na prática 

apenas por poucas organizações regionais.177 

2. A LEGÍTIMA DEFESA COLETIVA EXERCIDA POR ORGANIZAÇÕES 

REGIONAIS 

Além do Capítulo VIII, a Carta da ONU possibilita que a atuação das organizações 

regionais na manutenção da paz e segurança internacionais ocorra também por meio do 

exercício da legítima defesa coletiva. Prevista pelo artigo 51 da Carta como um “direito 

inerente”, a legítima defesa coletiva é uma exceção à proibição do uso da força, ao lado da 

possibilidade de sua autorização pelo Conselho de Segurança. A legítima defesa individual 

é considerada uma norma de direito natural por autores clássicos do direito internacional178 

e ganhou importância ao ser admita como a única exceção à proibição do uso da força 

                                                 

176 Carta das Nações Unidas, 26 de junho de 1945, artigo 54.   
177 A Organização dos Estados Americanos é a organização que mais notificou suas ações de acordo com o 

artigo 54, seguida da Organização da União Africana e da Liga Árabe. HUMMER; SCHWEITZER. Article 54. 

In: SIMMA, Bruno; KHAN, Daniel-Erasmus; NOLTE, Georg; PAULUS, Andreas. The Charter of the United 

Nations: a commentary. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 895.    
178 Como Victoria, Grotius, Gentili, Wolff e Vattel. Vide BOWETT, D. W. Self-Defence in International Law. 

Manchester: Manchester University Press, 1958, p. 4-8. [BOWETT]. 
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estabelecida pelo Pacto Kellogg-Briand.179 Apesar de dificilmente poder ser considerada um 

direito natural,180 a legítima defesa em sua modalidade coletiva foi reconhecida como um 

direito costumeiro pela Corte Internacional de Justiça, que entendeu que “a própria Carta [da 

ONU] atesta a existência do direito à legítima defesa coletiva no direito consuetudinário 

internacional.”181 

Tal como o Capítulo VIII, a inclusão da possibilidade de exercício da legítima defesa 

coletiva na Carta da ONU foi proposta na Conferência de São Francisco pelos países latino-

americanos. Semanas antes da Conferência os países da União Pan-Americana haviam 

lançado as bases de um sistema regional de defesa coletiva com a Ata de Chapultepec,182 que 

de certa maneira buscava institucionalizar a Doutrina Monroe.183 Apesar de seu exercício não 

exigir a existência de uma estrutura institucional, o direito à legítima defesa coletiva previsto 

na Carta da ONU está intimamente ligado aos artigos subsequentes que tratam da 

possibilidade de formação de acordos regionais.  

Tanto o exercício do direito à legítima defesa coletiva quanto as ações realizadas com 

base no Artigo 53 da Carta representam duas formas de atuação descentralizada das 

organizações regionais contra ameaças à paz e a segurança internacionais.184 No caso do 

exercício da legítima defesa coletiva, entretanto, a organização exerce o uso da força em 

nome próprio, enquanto no caso de aplicação do artigo 53 ela estará exercendo funções 

                                                 

179 Ibid., pp. 132-133.  
180 KELSEN, op. cit., p. 797. CIJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua 

v. United States of America), Merits, Judgment of 27 June 1986, Dissenting opinion of Judge Oda, ICJ Rep. 

1986, pp. 256-257. 
181 “(…) the Charter itself testifies to the existence of the right of collective self-defence in customary 

international law”. CIJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. United 

States of America), Merits, Judgment of 27 June 1986, ICJ Rep. 1986, pp. 102-103. 
182 A Ata de Chapultepec foi adotada por meio da Resolução nº VIII (“Assistência Recíproca e Solidariedade 

Americana”), aprovada na Conferência Interamericana sobre Problemas da Guerra e Paz e realizada na Cidade 

do México. A resolução foi aprovada em 06 de março de 1945, pouco mais de um mês antes do início da 

Conferência de São Francisco, iniciada em 25 de abril do mesmo ano. CANYES, Manuel S. The Inter-American 

System and the Conference of Chapultepec. AJIL, Washington D.C., v. 39, n. 3, pp. 504-517, jul. 1945. 
183 BOWETT, op. cit., p. 211.  
184 SICILIANOS, op. cit., p. 40.  
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delegadas pelo Conselho de Segurança.185 Dessa forma, o papel das organizações regionais 

em relação ao direito de legítima defesa coletiva não deve ser visto como instrumento do 

sistema de segurança coletiva tal como o Capítulo VIII da Carta.186 

O exercício da legítima defesa coletiva pode ser institucionalizado em diferentes 

graus, geralmente ocorrendo por meio de tratados de assistência mútua e das alianças 

militares. Os tratados de assistência mútua estabelecem que o ataque armado contra um dos 

membros será considerado um ataque armado contra todos os demais, estipulando assim o 

dever de amparo.187 O Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) de 1947 

prevê tal dever em seu artigo 3º, mencionando de forma expressa o artigo 51 da Carta da 

ONU.188 O funcionamento do TIAR depende da estrutura da Organização dos Estados 

Americanos (OEA),189 que se reconhece como um “organismo regional” nos termos da Carta 

da ONU.190 Outros exemplos de tratados de assistência mútua são o Tratado de Bruxelas de 

1948 estabelecendo a União da Europa Ocidental e o Pacto de Bagdá de 1955.  

As alianças militares possuem um grau superior de institucionalização, prevendo a 

integração dos altos comandos militares de seus Estados partes, a criação de órgãos, o 

                                                 

185 SCHREUER, Christoph. Regionalism v. Universalism. EJIL, Florença, v. 39, n. 3, pp. 504-517, 1945, p. 

490.  
186 De acordo com Kissinger, alianças militares em sua essência são diametricamente opostas ao conceito de 

segurança coletiva por sempre presumirem um adversário específico, enquanto o sistema global de segurança 

coletiva busca combater todo tipo de ameaça contra a paz. KISSINGER, Henry. Diplomacy. Nova York: Simon 

& Schuster, 1994, p. 247.   
187 DINSTEIN, Yoram. Guerra, Agressão e Legítima Defesa. 3ª Ed. Barueri: Manole, 2001, pp. 349-353. 

[DINSTEIN 2001].  
188 “As Altas Partes Contratantes concordam em que um ataque armado, por parte de qualquer Estado, contra 

um Estado Americano, será considerado como um ataque contra todos os Estados Americanos, e, em 

consequência, cada uma das ditas Partes Contratantes, se compromete a ajudar a fazer frente ao ataque, no 

exercício do direito imanente de legítima defesa individual ou coletiva que é reconhecido pelo Artigo 51 da 

Carta das Nações Unidas”. O TIAR possui atualmente 18 Estados partes. Tratado Interamericano de 

Assistência Recíproca, 02 de setembro de 1947, 21 UNTS 77, artigo 3º, parágrafo 1º.  
189 HUMMER; SCHWEITZER. Article 52. In: SIMMA, Bruno; KHAN, Daniel-Erasmus; NOLTE, Georg; 

PAULUS, Andreas. The Charter of the United Nations: a commentary. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press, 

2002, p. 829.  
190 “Dentro das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos constitui um organismo regional”. 

Carta da Organização dos Estados Americanos (Emendada pelo Protocolo de Buenos Aires de 27 de fevereiro 

de 1967), 30 de abril de 1948, 721 UNTS 324, artigo 1º.  
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intercâmbio de informações e até mesmo o estabelecimento de bases militares conjuntas.191 

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) de 1949 prevê em seu tratado 

constitutivo uma cláusula de assistência mútua similar à presente no TIAR.192 Ao contrário 

da OEA, no entanto, a OTAN não admite ser considerada um “acordo regional” para fins do 

Capítulo VIII da Carta da ONU, mesmo que ao longo do tempo tenha se tornado uma 

organização de estrutura ampla e sofisticada.193 O Pacto de Varsóvia e a Organização do 

Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) também são exemplos de alianças militares.  

O exercício do direito à legítima defesa em geral deve obedecer aos requisitos da 

proporcionalidade e necessidade, reconhecidos como normas de caráter costumeiro.194 Além 

disso, a legítima defesa deve ser exercida em resposta a atos que constituam um ataque 

armado e sua utilização deve ser imediatamente reportada ao Conselho de Segurança, 

conforme estabelece os termos do artigo 51 da Carta,195 obrigação esta semelhante ao dever 

de notificação previsto no artigo 54.  

O exercício da legítima defesa coletiva requer ainda a existência de uma solicitação 

de ajuda por parte do Estado que está sofrendo a agressão. Neste sentido, apenas um ataque 

armado percebido como tal pelo Estado agredido196 e mediante sua solicitação de auxílio 

possibilitaria o exercício da legítima defesa coletiva por outro Estado ou grupo de Estados. 

No caso Nicarágua, a Corte Internacional de Justiça entendeu que:  

Não existe uma regra no direito costumeiro internacional permitindo que outro 

Estado exerça o direito da legítima defesa coletiva com base na sua própria 

avaliação da situação. Quando a legítima defesa é invocada, espera-se que o Estado 

em benefício do qual este direito é exercido tenha se declarado vítima de um ataque 

armado. (...) [No] direito costumeiro internacional (...) não há regra que permita o 

exercício da legítima defesa coletiva na ausência do pedido por um Estado que se 

                                                 

191 DINSTEIN 2001, op. cit., p. 354.  
192 Tratado do Atlântico Norte, 04 de abril de 1949, 34 UNTS 243, artigo 5º.  
193 DINSTEIN 2001, op. cit., p. 355.   
194 CIJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment of 27 June 1986, ICJ Rep. 1986, p. 94.   
195 Dinstein alega ainda a existência do requisito do “imediatismo”. DINSTEIN 2001, op. cit., p. 282.  
196 CIJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment of 27 June 1986, ICJ Rep. 1986, p. 110.  
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vê como a vítima de um ataque armado. A Corte conclui que o requisito de 

solicitação pelo Estado que é vítima de um suposto ataque é adicional ao requisito 

que tal Estado tenha declarado ter sido atacado.197 

A Corte baseou sua análise no artigo 3º, parágrafo 2º do TIAR, que estabelece que as 

medidas a serem tomadas em caso de agressão a uma das partes poderão ser determinadas 

“por solicitação do Estado ou dos Estados diretamente atacados.”198 Apesar de os Estados 

Unidos não terem alegado a utilização do TIAR, a Corte entendeu ser “significativo que esse 

requisito de um pedido da parte de um Estado atacado apareça em um tratado particularmente 

dedicado a estas questões de assistência mútua.”199 

O entendimento da Corte segundo o qual a solicitação expressa do Estado agredido é 

um requisito para o exercício da legítima defesa coletiva foi classificado como “irrealista” 

pelo Juiz Sir Robert Jennings, que considera não ser prático exigir este requerimento 

formalista adicional.200 Entretanto, tal exigência decorre da lógica da legítima defesa como 

autoajuda de um Estado para a proteção de seus interesses,201 decisão que melhor cabe a ele.  

Uma questão que surge do julgamento da Corte em Nicarágua, no entanto, é a de 

saber se este requerimento pode ser dispensado no caso de previsão convencional específica 

sobre o tema, ou seja, se a autorização do Estado pode ser dada previamente ou se mesmo 

                                                 

197 “There is no rule in customary international law permitting another State to exercise the right of collective 

self-defence on the basis of its own assessment of the situation. Where collective self-defence is invoked, it is 

to be expected that the State for whose benefit this right is used will have declared itself to be the victim of an 

armed attack. (…) in customary international law (…) there is no rule permitting the exercise of collective self-

defence in the absence of a request by the State which regards itself as the victim of an armed attack. The Court 

concludes that the requirement of a request by the State which is the victim of the alleged attack is additional 

to the requirement that such a State should have declared itself to have been attacked”. Ibid., pp. 104-105. 
198 Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, 02 de setembro de 1947, 21 UNTS 77, artigo 3º, parágrafo 

2º.  
199 “It is significant that this requirement of a request on the part of the attacked State appears in the treaty 

particularly devoted to these matters of mutual assistance”. CIJ. Military and Paramilitary Activities in and 

against Nicaragua, (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment of 27 June 1986, ICJ Rep. 1986, 

p. 105.  
200 CIJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment of 27 June 1986, Dissenting opinion of Judge Sir Robert Jennings, ICJ Rep. 1986, pp. 544-

545. 
201 BOWETT, op. cit., p. 3.  
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com a previsão convencional é necessária uma autorização ad hoc do Estado. A necessidade 

de pedido de auxílio por parte do Estado agredido é previsto como um requisito para o 

exercício da legítima defesa coletiva no âmbito da OTSC202 e da Liga Árabe,203 mas não da 

OTAN204 e da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).205 Não 

existem regras claras no direito internacional sobre o tema, mas a Corte entende que uma 

simples previsão convencional não poderia ser considerada como a base jurídica para a 

expressão do consentimento de um Estado.206 

3. CONCLUSÃO 

A atribuição de um papel relevante na função de manutenção da paz internacional às 

organizações regionais foi uma escolha pragmática dos redatores da Carta das Nações 

Unidas. A integração de tais organismos ao sistema de segurança coletiva do pós-guerra 

evitou o conflito entre elas e as Nações Unidas e permitiu a aquisição de uma nova ferramenta 

de atuação do Conselho de Segurança.  

A possibilidade de utilização das organizações regionais para a aplicação de medidas 

coercitivas, valendo-se das vantagens oferecidas por sua legitimidade e familiaridade com as 

circunstâncias locais, poderia “aliviar o fardo” do Conselho de Segurança e “dar peso às 

Nações Unidas,”207 nas palavras do antigo secretário-geral das Nações Unidas Boutros 

Boutros-Ghali. 

                                                 

202 Agreement on collective forces of rapid response of the Collective Security Treaty Organization, 26 de junho 

de 2009, 2898 UNTS, artigo 4º.  
203 Pacto da Liga dos Estados Árabes, 22 de março de 1945, 70 UNTS 237, artigo VI.  
204 Tratado do Atlântico Norte, 04 de abril de 1949, 34 UNTS 243, artigo 5º.  
205 CEDEAO. Protocol Relating to Mutual Assistance on Defence, A/SP.3/5/81, 29 de maio de 1981, Artigos 2 

e 3. 
206 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Armed Activities on the Territory of the Congo, (Democratic 

Republic of the Congo v. Uganda), Counter-claims, Judgment of 19 December 2005, ICJ Rec. 2005, p. 197, 

para. 47.  
207 SECRETÁRIO-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, 

peacemaking and peace-keeping, UN Doc. A/47/277, 17 June 1992, para. 64.  
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Por muito tempo, entretanto, o Conselho de Segurança não teve sucesso em utilizar 

ou mesmo apenas supervisionar o uso da força pelas organizações regionais. Durante a 

Guerra Fria os poucos episódios em que organizações regionais fizeram uso da força foram 

ignorados pelo Conselho de Segurança que, em razão de sua paralisia, não exerceu nenhum 

tipo de controle sob eles. O fim do abuso do poder de veto e o “renascimento” do Conselho 

após o final da Guerra Fria não impediram o aumento exponencial dos episódios de uso da 

força por organizações regionais nos anos 1990, sendo parte deles ignorados pelo órgão.  

Apenas nas últimas duas décadas a atuação das organizações regionais no 

enfrentamento de ameaças à paz e segurança internacionais tem sido coordenada com o 

Conselho de Segurança. A solicitação de autorizações prévias ao Conselho de Segurança para 

a utilização da força pelas organizações regionais tem se tornado prática frequente e diversas 

operações de manutenção da paz conjuntas entre as Nações Unidas e organizações regionais 

foram criadas nos últimos anos, possibilitando enfim uma ação coordenada para o 

enfrentamento de ameaças regionais à paz. O aumento do número de organizações regionais 

aptas a fazer uso da força e sua crescente utilização, especialmente no continente africano, 

comprovam a pertinência do estudo do tema. 
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O REGIME DE COOPERAÇÃO DO TRIBUNAL PENAL 

INTERNACIONAL: DESAFIOS ENFRENTADOS NA DETENÇÃO E 

ENTREGA DE ACUSADOS 

Joana de Andrade Pacheco208 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisará os principais dispositivos acerca da 

cooperação internacional do Estatuto de Roma, bem como sua aplicação no caso Al-Bashir, 

a fim de se identificar os principais desafios legais na detenção do presidente sudanês pelo 

TPI. A autora sustenta que, embora o Estatuto de Roma estabeleça um regime detalhado de 

cooperação, apresenta poucos mecanismos que garantam sua aplicação. Além disso, o fato 

de o próprio Estatuto estabelecer exceções à obrigação geral de cooperação pode enfraquecer 

seu regime. Finalmente, em relação ao caso Al-Bashir, o artigo sugere que a inconsistência 

na jurisprudência do Tribunal relativa à interpretação do artigo 98 (1) do Estatuto de Roma 

e a inércia da Assembleia dos Estados Partes e do Conselho de Segurança também prejudica 

a capacidade do Tribunal de deter o acusado. 

Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional. Imunidades. Caso Al-Bashir. 

Abstract: The purpose of this article is to analyze the main provisions on international 

cooperation in the Rome Statute and its application in the Al-Bashir case in order to identify 

the main legal challenges in the detention of the Sudanese President by the ICC. The author 

contends that although the Rome Statute stablishes a detailed cooperation regime, it presents 

few mechanisms that guarantee its enforcement. In addition to that, the fact that the Statute 

itself lays down exceptions to the general obligation to cooperate may weaken its regime. 

Finally, regarding the Al-Bashir case the article suggests that the inconsistency of the case 

law of the Court concerning the interpretation of article 98(1) of the Rome Statute and the 
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lack of action from the Assembly of States Parties and to the Security Council also undermine 

the ability of the Court to arrest the suspect.  

Keywords: International Criminal Court. Immunities, Al-Bashir case.  

INTRODUÇÃO 

O sucesso Tribunal Penal Internacional no julgamento de indivíduos por crimes 

internacionais é altamente dependente da cooperação do Estado. Por não possui força policial 

própria, o TPI depende da cooperação dos Estados durante todas as etapas do processo, desde 

a coleta de provas e a prisão dos suspeitos até a execução das sentenças. A importância do 

instituto é reconhecida pelo próprio Estatuto de Roma, que dedica um capítulo inteiro à 

cooperação internacional e à assistência judicial. Apesar disso, a falta de cooperação continua 

a ser um dos principais obstáculos ao bom funcionamento do Tribunal, especialmente no que 

diz respeito à execução de mandados de detenção e entrega. Atualmente, dos dezenove casos 

em andamento perante o Tribunal, mais da metade se encontra parado aguardando a prisão e 

entrega do acusado para continuação do processo.  

Um dos casos mais notórios pela não cooperação é o caso envolvendo o presidente 

sudanês Omar Al-Bashir. Indiciado a cerca de 10 anos pelo TPI, os pedidos de cooperação 

relacionados à sua detenção foram descumpridos não somente pelo Sudão, país no qual Al 

Bashir ainda ocupa o cargo de presidência, mas também por outros Estados como Malawi, 

Chad, Congo, África do Sul, Jordânia e Uganda. Estes Estados baseiam-se na imunidade do 

presidente e nos dispositivos presentes no próprio Estatuto de Roma para justificar a recusa 

da entrega de AL-Bashir.    

Casos como o do presidente Sudanês se repetem com mais frequência do que o 

desejável, botando em questionamento não somente o regime de cooperação internacional 

adotado pelo TPI como também toda a sua eficácia.  Nesse sentido o presente artigo analisará 

os principais dispositivos acerca da cooperação internacional do Estatuto de Roma, bem 
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como sua aplicação no caso Al-Bashir, a fim de se identificar os principais desafios legais na 

detenção do presidente sudanês pelo TPI.   

1. O REGIME DE COOPERAÇÃO DO ESTATUTO DE ROMA 

O Estatuto de Roma dedicou seu capítulo IX, em sua integralidade, a matéria da 

cooperação internacional e da assistência judiciária. Diferenciando-se dos Estatutos do 

Tribunal Penal Internacional para a ex Iugoslávia (TPII) e do Tribunal Penal Internacional 

para Ruanda (TPIR) que deixaram muitas das questões sobre cooperação à discricionariedade 

dos juízes,209 o Estatuto de Roma estabeleceu um regime detalhado de cooperação muito 

baseado no princípio da complementariedade e na boa-fé dos Estados em cooperar.  A base 

desse regime se encontra no art. 86 do Estatuto que dispõe que os Estados devem “cooperar 

plenamente com o Tribunal no inquérito e no procedimento” contra crimes de sua 

competência. A obrigação geral de cooperar presente no art. 86 é então complementada por 

uma série de artigos que discorrem mais detalhadamente sobre as formas de cooperação que 

são basicamente dividas entre: a cooperação na detenção e entrega de acusado; e outras 

formas de cooperação, que incluem a obtenção de provas, proteção de testemunhas e auxílio 

no congelamento ou apreensão dos produtos do crime.  

O capítulo IX também cria uma obrigação legislativa por meio do art. 88 do Estatuto 

segundo o qual “os Estados Partes deverão assegurar-se de que o seu direito interno prevê 

procedimentos que permitam responder a todas as formas de cooperação especificadas neste 

Capítulo”. O cumprimento dessa obrigação é de extrema importância para o bom 

funcionamento do regime de cooperação do TPI, pois embora o Estatuto preveja os 

procedimentos que devam ser seguidos pelo Tribunal na requisição de um pedido de 

cooperação, cabe aos Estados definir como tais pedidos serão processados dentro de seus 
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territórios.  No que se refere à detenção e entrega de acusados, por exemplo, o Estatuto 

estabelece uma série de informações que devem estar presentes no pedido, além de indicar 

como tal pedido deverá ser dirigido aos Estados. No entanto, como sugere o art. 91(2)(c),210 

fica a cargo de cada Estado determinar o procedimento interno a ser seguido para 

cumprimento do pedido de entrega.   

Ressalta-se que muitos Estados ainda não adaptaram suas legislações internas 

conforme exige o art. 88, incluindo o Brasil que ratificou o Estatuto de Roma há mais de 16 

anos. Tal fato é preocupante, pois apesar dos Estados não poderem justificar o 

descumprimento de um pedido de cooperação em razão de limitações administrativas, a 

ausência de mecanismos internos habilitando o Estado a cooperar pode afetar a sua 

capacidade em cumprir com o pedido.  

As obrigações relativas à cooperação estabelecidas no Estatuto de Roma são 

obrigações convencionais, vinculando, portanto, apenas as partes contratantes. Assim, 

Estados não partes não são, via de regra, obrigados a cooperar com o TPI. O próprio Estatuto 

de Roma confirma esse entendimento ao estabelecer em seu art. 87(5) que o TPI pode 

convidar qualquer Estado não parte a prestar auxílio em matéria de cooperação por meio de 

um acordo ad hoc ou de um acordo celebrado com o Estado. A utilização do termo “convidar” 

no dispositivo reforça o caráter voluntário da cooperação de Estados não signatários do 

Estatuto. No entanto, o próprio artigo também indica a possibilidade de se estabelecer uma 

obrigação de cooperar entre o Tribunal e um Estado não parte. Uma vez celebrado um 

convênio ad hoc ou um acordo com um Estado não parte, este passará a estar vinculado aos 
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observados em caso de um pedido de extradição em conformidade com tratados ou convênios celebrados entre 

o Estado requerido e outros Estados, devendo, se possível, ser menos rigorosos face à natureza específica de 

que se reveste o Tribunal. (Grifo nosso)  
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termos do acordo que poderá estabelecer obrigações de cooperar semelhantes às contidas no 

capítulo IX do Estatuto de Roma.  

Existem ainda, outras situações em que um Estado não parte passa a estar obrigado a 

cooperar com o TPI. É o caso, por exemplo, de Estados que aceitam a jurisdição do Tribunal 

de acordo com o art. 12(3) do Estatuto de Roma. Esse artigo permite que o TPI exerça sua 

jurisdição caso um Estado não parte aceite, por meio de uma declaração, que o Tribunal 

exerça sua competência em relação a determinado crime. O Estado que assim aceitar a 

jurisdição do Tribunal, apesar de não passar a fazer parte do Estatuto de Roma, torna-se 

obrigado a colaborar de acordo com o disposto no capítulo IX.   

Estados não partes também podem se tornar obrigados a cooperar junto ao TPI nos 

casos em que o Conselho de Segurança, agindo sob os auspícios do Capítulo VII da Carta 

das Nações Unidas, denuncia uma situação à Procuradoria do Tribunal.  Nesses casos, os 

Estados membros da ONU estarão obrigados de acordos com os termos da Resolução do 

Conselho de Segurança que encaminhou a situação ao TPI. Atualmente, existem duas 

situações referidas pelo Conselho de Segurança sob investigação da procuradoria do 

Tribunal: as situações de Darfur (Sudão) e da Líbia. 

Importante notar que, embora o Conselho do Segurança pudesse obrigar todos seus 

Estados membros a cooperar com o TPI - fortalecendo assim a capacidade do Tribunal de 

trazer os acusados a julgamento – as resoluções encaminhando as situações do Sudão e da 

Líbia para a Procuradoria estabelecem a obrigação de cooperar apenas para esses dois 

Estados. Essa abordagem se difere da adotada pelo Conselho de Segurança na criação do 

TPII e do TPIR. As resoluções que instituíram os referidos Tribunais ad hoc determinavam 

que todos Estados deveriam cooperar integralmente. As resoluções do Conselho de 

Segurança 1593 e 1970, que denunciam respectivamente a situação do Sudão e da Líbia, 

reconhecem que Estados não partes do Estatuto não possuem nenhum obrigação em relação 

perante o Tribunal, obrigando apenas os Estados nos quais as investigações serão conduzidas.    

Ainda que seja inquestionável que o Sudão e a Líbia são obrigados a cooperar com o 

TPI nos processos instituídos pela procuradoria com base nas denúncias do Conselho de 
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Segurança, as resoluções 1593 e 1970 não deixam inteiramente claro o escopo dessa 

obrigação.  Nesse sentido, Dapo Akande sustenta que esses Estados devem cooperar 

conforme os dispositivos do Estatuto de Roma, ou que significa que o seu conteúdo é aquele 

previsto no capítulo IX do Estatuto.211 Como fundamento o autor utiliza o fato de a linguagem 

adotada nas resoluções do Conselho de Segurança nos casos da Líbia e do Sudão são 

praticamente idênticos a do art. 86 do Estatuto de Roma e o fato de que o TPI só pode atuar212 

- e, consequentemente, exigir a cooperação - de acordo com o estabelecido no seu próprio 

Estatuto.213 

Tal entendimento é confirmado pela jurisprudência do Tribunal, em especial por 

decisões recentes da Seção de Instrução II sobre o não compliance de pedidos de cooperação. 

Ao discorrer sobre a obrigação de cooperar estabelecida nas resoluções do Conselho de 

Segurança a referida Seção esclareceu que “[o]s termos de tal cooperação são determinados 

pelo Estatuto de Roma. O Tribunal é uma instituição cujas competências são estabelecidas 

pelo seu Estatuto e, de fato, não pode receber cooperação senão conforme seu Estatuto.”214 

3.1. O não cumprimento dos pedidos de cooperação 

Embora o capítulo IX discorra em detalhes sobre a obrigação dos Estados em 

cooperar, muito pouco se dispõe acerca da não cooperação. Isso pode ser explicado pela a 

expectativa existente quando da criação do TPI de que a comunidade internacional seria 
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Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the request by 
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capaz de entregar os acusados para serem processados e julgados perante o Tribunal215. 

Assim, a abordagem adotada no capítulo IX do Estatuto de Roma se baseia muito na boa-fé 

dos Estados em cooperar, sem se preocupar de modo significante com os casos de não 

cooperação216.  Como resultado, dentre todas as disposições do Estatuto, apenas um artigo 

determina as possíveis consequências da não cooperação com o TPI: o art. 87 que em seus 

parágrafos 5 e 7 estabelecem quais medidas podem ser tomadas pelo Tribunal caso Estados 

partes ou não partes se recusem a cooperar.   

No que se refere aos Estados partes do Estatuto o art. 87(7) dispõe que diante da 

recusa no cumprimento de um pedido de cooperação o “Tribunal poderá elaborar um relatório 

e remeter a questão à Assembleia dos Estados Partes ou ao Conselho de Segurança, quando 

tiver sido este a submeter o fato ao Tribunal”. O art. 87 é complementado pela regulação 109 

do Regulamento do Tribunal que esclarece algumas questões procedimentais como quais 

órgãos competentes para solicitar e decidir sobre a elaboração do relatório217 e a necessidade 

de se ouvir o Estado cuja cooperação foi requerida antes de tomar uma decisão com base no 

art. 87.  

Inicialmente é importante notar que a elaboração do relatório e o encaminhamento da 

questão a um dos órgãos mencionados no dispositivo não são consequências imperativas da 

não cooperação por parte de um Estado. O Tribunal possui a discricionariedade para decidir 

tanto sobre a elaboração do relatório quanto sobre a remessa da questão.  

No que se refere à elaboração do relatório pelo Tribunal, seguindo a jurisprudência 

estabelecida pelo TPII no caso Blaskic, este deve ser entendido como uma determinação 

formal da existência de um ato internacionalmente ilícito por parte do Estado cuja cooperação 
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217

 Segundo a referida regulação as Seções do TPI são competentes para decidir sobre a não cooperação de um 
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responsável pela realização do pedido, via de regra, a procuradoria.  
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foi requerida.218 No entanto, o Estatuto de Roma não atribui poderes ao Tribunal de 

estabelecer diretamente as consequências de tal ato ilícito. A única medida autorizada 

expressamente pelo Estatuto a ser tomada pelo Tribunal para compelir um Estado a cooperar 

é a remessa da questão a Assembleia dos Estados Parte ou ao Conselho de Segurança que 

poderão sancionar o Estado pela falta de cooperação.219  

Ressalta-se, porém, que uma decisão do Tribunal no sentido de não cumprimento de 

um pedido de cooperação por parte de um Estado não gera, automaticamente, o 

encaminhamento da questão à Assembleia dos Estados Partes ou ao Conselho de 

Segurança.220 O objetivo do encaminhamento para um desses órgãos é ampliar a cooperação 

com o Tribunal e só deve ser adotada caso conclua-se que essa é a maneira mais efetiva de 

se obter cooperação no caso concreto.221 Além disso, apesar da utilização de uma conjunção 

alternativa no texto do art. 87(7) ao referir-se aos órgãos para os quais a questão da não 

cooperação pode ser encaminhada, a pratica do TPI demonstra que, nos casos referidos pelo 

Conselho de Segurança, o relatório sobre a não cooperação poderá ser enviada para um ou 

ambos os órgãos.   

Os casos de não cooperação envolvendo Estados não partes são regulados pelo 

parágrafo 5 do art. 87, que determina que no caso da “celebração de um convênio ad hoc ou 

de um acordo com o Tribunal”, se o Estado não parte “se recusar a cooperar nos termos de 

tal convênio ou acordo, o Tribunal dará conhecimento desse fato à Assembleia dos Estados 

Parles ou ao Conselho de Segurança, quando tiver sido este a referenciar o fato ao Tribunal”. 

Apesar das diferenças na terminologia entre os parágrafos 5 e 7 do art. 87 e da linguagem 
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mais débil utilizada no primeiro, Claus Kreß esclarece que não há motivo para uma distinção 

no conteúdo da responsabilização pela não cooperação entre Estados partes e não partes.222 

Além disso, embora o parágrafo faça referência à existência de um acordo ou convenio, ele 

também é aplicado em relação a Estados não partes que possuam obrigação de cooperar que 

não derivem de um acordo com o Tribunal, a exemplo dos Estados que tiveram situações 

referidas à Procuradoria pelo Conselho de Segurança.223 

Independente de se tratar de um caso de não cooperação de um Estado parte ou por 

um Estado não parte, uma vez encaminhada a questão para a Assembleia dos Estados Partes 

ou ao Conselho de Segurança destes órgãos poderão tomar medidas que estejam dentro das 

suas competências para compelir esse Estado a cooperar. Em relação aos Estados não parte, 

questiona-se, porém, se a Assembleia de Estados Partes teria poderes para tomar medidas 

efetivas contra esses Estados, considerando que suas ações vincularão apenas os Estados 

partes. Por fim, é importante mencionar que, apesar de existirem inúmeras decisões 

encaminhando casos de não cooperação de Estados tanto para a Assembleia dos Estados 

Partes quanto para o Conselho de Segurança, em especial nos casos oriundos das 

investigações no Sudão, esses órgãos permaneceram silentes em relação essas questões até o 

momento.  

3.2. Exceções à obrigação de cooperar 

Quando da elaboração do regime de cooperação do Estatuto de Roma, os Estados 

tiveram que escolher entre dois diferentes modelos: o modelo horizontal ou interestatal – que 

segue os moldes das relações de cooperação judicial em matéria criminal entre Estados, nas 

quais os diferentes tribunais se encontram em posição de igualdade – e o modelo vertical ou 

supraestatal - que atribui poderes vinculantes ao órgão judicial em relação aos Estados, 
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permitindo que ele estabeleça mecanismos de coação caso um Estado se negue a cooperar.224 

O embate entre os dois modelos de cooperação levou a adoção de um regime híbrido que 

busca conciliar a disposição dos Estados em criar as obrigações necessárias para o 

funcionamento do Tribunal e o reconhecimento de que o tribunal operaria em uma sociedade 

de Estados soberanos.225 

 Assim, ao mesmo tempo em que o Estatuto impõe aos Estados partes a obrigação de 

cooperar com o Tribunal e estabelece mecanismos, ainda que débeis, para compeli-los a 

cumprir com essa obrigação – elementos característicos do modelo vertical - este prevê 

algumas exceções que possibilitam os Estados a recusarem ou postergarem o cumprimento 

de um pedido de cooperação – atributos que marcam a abordagem horizontal.  Um Estado 

pode, por exemplo, dar prioridade ao cumprimento de um pedido de extradição de um Estado 

não parte frente ao pedido de cooperação do Tribunal. Ou ainda, pode postergar a entrega de 

um acusado enquanto aguarda a decisão sobre a impugnação da admissibilidade do caso. Mas 

dentre todas as exceções dispostas no Estatuto, àquela que tem sido mais empregada pelos 

Estados para justificar o descumprimento de um pedido de cooperação é a prevista no art. 

98(1) que se refere à existência de obrigações conflitantes em matéria de imunidades 

internacionais. É esse dispositivo que tem sido utilizado por inúmeros Estados como 

fundamento para o não cumprimento do mandado de prisão do presidente Al-Bashir, 

tornando necessária uma análise mais detalhada do art. 98(1) para compreender a delonga na 

detenção e entrega do acusado.  

4. AS IMUNIDADES INTERNACIONAIS 

O Art. 98(1) estabelece que o Tribunal não poderá prosseguir com um pedido de 

entrega caso tal pedido exija o Estado requerido a “atuar de forma incompatível com as 
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obrigações que lhe incumbem à luz do direito internacional em matéria de imunidade dos 

Estados ou de imunidade diplomática de pessoa ou de bens de um Estado terceiro”, a menos 

que esse Estado terceiro renuncie à imunidade. Esse artigo reconhece a possibilidade da 

existência de um conflito entre a obrigação de cooperar com o Tribunal e obrigações relativas 

às imunidades internacionais. Tendo em vista que o Tribunal não pode estender a obrigação 

de cooperar para Estados não partes do Estatuto de Roma e no intuito de respeitar as 

obrigações horizontais existentes entre o Estado requerido e os demais Estados, o art. 98(1) 

impõe ao Tribunal o dever de, constatando a existência de conflito entre o pedido de 

cooperação e uma obrigação em matéria de imunidade com um terceiro Estado, buscar 

cooperação com esse terceiro Estado antes de dar prosseguimento ao pedido de 

cooperação.226 

Importante notar que art. 98(1) não deve ser interpretado como um reconhecimento 

por parte do Estatuto de Roma da existência de certas imunidades como normas costumeiras 

do direito internacional.227 Tal entendimento é confirmado pelo fato do texto do artigo referir-

se às imunidades internacionais de modo generalizado, sem especificar quais obrigações 

impedirão a execução do pedido de entrega.228 Assim, a existência de uma obrigação 

conflitante em matéria de imunidade será analisada caso a caso.  

Apesar do art. 98(1) referir-se a uma obrigação de um Estado terceiro, termo que 

inclui Estados partes do Estatuto de Roma desde que diferentes do Estado requerido, ao 

menos no que se refere às imunidades decorrentes da qualidade de oficial de uma pessoa, 

entende-se que somente a obrigação de um Estado não parte poderá impedir o 

                                                 

226 KREß, Claus ; PROST, Kimberly. Part 9. International Cooperation and Judicial Assistance. Op. cit., p. 2120 
227

 KREß, Claus. The International Criminal Court and Immunities under International Law for States Not 

Party to the Court’s Statute, in BERGSMI, Morten; LING, Yan. State Sovereignty and International Criminal 

Law, FICHL Publication Series No. 15, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Beijing, 2012, p. 232. 
228 URIARTE, Joana Abrisqueta. Al Bashir: ¿Excepción a la Inmunidad del jefe de Estado de Sudán y 

cooperación con la Corte Penal Internacional? Revista Española de Derecho Internacional Sección ESTUDIOS, 

Madrid , Vol. 68/1, 2016,  p. 32. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17103/edi.68.1.2016.1.01> 
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prosseguimento do pedido de cooperação.229 Isto, pois, os Estados partes, ao ratificarem o 

Estatuto de Roma e consequentemente aceitarem a aplicação do art. 27(2), renunciaram a 

qualquer imunidade decorrente da qualidade de oficial em relação aos procedimentos 

realizados pela Corte.  

Destaca-se ainda que, diferentemente dos dispositivos que permitem a suspensão do 

pedido de cooperação por um Estado,230 o art. 98(1) estabelece um comando para Tribunal. 

A percepção de que o destinatário dessa norma é o próprio Tribunal é confirmada pela regra 

195.1 das Regras de Procedimento e Prova que determina que quando um Estado requerido 

tiver problemas na execução de um pedido de entrega em função do art. 98 ele deverá 

notificar o Tribunal e fornecer as informações relevantes para assistir o Tribunal na aplicação 

desse artigo. Assim, cabe ao Tribunal, e não aos Estados, determinar a existência ou não da 

obrigação conflitante com o pedido de cooperação. 

Nesse sentido, o entendimento da Seção de Instrução II é de que o mencionado artigo 

não cria um direito para o Estado de recusar ou adiar unilateralmente o cumprimento de um 

pedido de cooperação.231 O simples fato de que “um indivíduo cuja detenção e entrega é 

solicitada pelo Tribunal goza de imunidades diplomáticas ou estatais não é, por si só, uma 

exceção ao dever dos Estados Partes de cooperar com o Tribunal,”232 cabendo ao TPI 

determinar se essas imunidades conflitam no caso concreto com o pedido de cooperação.   

Apesar disso, o art. 98 é constantemente utilizado unilateralmente por Estados partes 

como justificativa para o não cumprimento de pedidos de detenção e entrega do presidente 

                                                 

229 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. The Prosecutor v. Al Bashir, Decision Pursuant to Article 87(7) 

of the Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to Comply with the Cooperation Requests Issued 

by the Court with Respect to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09, 12 

de Dezembro de 2011, p.11, para. 18. KREß, Claus. The International Criminal Court and Immunities under 

International Law for States Not Party to the Court’s Statute. Op. Cit. pp. 238-239. 
230 Ver arts. 90, 94 e 95 do Estatuto de Roma. 
231 INTERNATIONAL CRIMINAL COUT. The Prosecutor v. Al Bashir, Decision under article 87(7) of the 

Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the request by the Court for the arrest and surrender 

of Omar Al-Bashir, ICC-02/05-01/09, Decision 6 July 2017, pp. 35-37. 
232 Ibidem, p. 36, para. 102. 
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do Sudão, Omar Al-Bashir, ao TPI. A jurisprudência do Tribunal apesar de ser consistente 

no entendimento da não aplicabilidade da imunidade do presidente sudanês, apresenta 

diferentes interpretações do art. 98(1), o que tem fomentado as discussões a respeito de sua 

aplicação e nutrido o posicionamento dos Estados que questionam a detenção de Al-Bashir 

com base nesse dispositivo. 

4.1. O Caso do presidente Al-Bashir  

Em 2009, o presidente do Sudão, Omar Al-Bashir se tornou o primeiro chefe de 

Estado indiciado pelo TPI. Apesar das graves acusações de cometimento de crimes de guerra, 

crimes contra a humanidade e genocídio, quase dez anos após a expedição do primeiro 

mandado de prisão, o TPI ainda aguarda a detenção e entrega de Al-Bashir para dar 

continuidade ao processo. Além da recusa em deter e entregar o acusado por parte do Sudão, 

que desde o início das investigações se mostrou relutante a cooperar, o Tribunal também 

enfrenta a falta de cooperação de diversos Estados partes, em especial aqueles membros da 

União Africana. Esses Estados se baseiam na imunidade do Al-Bashir como chefe de Estado 

e no art. 98(1) para justificar o descumprimento do pedido de entrega do presidente. Em 

decorrência disso, o art. 98 já foi objeto de interpretação pelo Tribunal em diferentes 

ocasiões. No entanto, o entendimento sobre a aplicação do referente artigo não apresenta uma 

uniformidade na jurisprudência do Tribunal, o que tem encorajado Estados a continuarem a 

usar esse artigo como base para não cooperação com o TPI no caso do presidente Al-Bashir. 

A seguir serão apresentadas as três principais interpretações do art. 98(1) adotadas pelo 

Tribunal a fim de se verificar de que maneira as inconsistências apresentadas pelo TPI na 

aplicação desse dispositivo têm afetado a detenção e entrega do presidente Al-Bashir. 

4.1.1. A aplicação do art. 98(1) pelo TPI  

As primeiras decisões sobre a não cooperação de Estados partes na detenção e entrega 

de Al-Bashir foram expedidas no final de 2011 contra a República do Malawi e a República 

do Chade após visitas do presidente do Sudão a esses dois Estados naquele mesmo ano. Nas 
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decisões, que foram publicadas com apenas um dia de diferença, a Seção de Instrução I 

apresentou o mesmo raciocínio para rejeitar o argumento apresentado por Malawi e Chade 

de que Al-Bashir possui imunidade como chefe de Estado e, portanto, em conformidade com 

art. 98(1) seria necessária a renúncia de tal imunidade para o cumprimento do mandado de 

prisão do presidente. 

Segundo o entendimento da Primeira Seção de Instrução, o princípio da irrelevância 

da qualidade de oficial, prescrito no artigo 27(2) do Estatuto de Roma, teria adquirido caráter 

de norma costumeira, criando uma exceção a imunidade dos Chefes de Estados. Para 

fundamentar a sua decisão, o Tribunal utilizou os Estatutos e a jurisprudência dos Tribunais 

Penais internacionais que o antecederam e que também fazem referência ao princípio da 

irrelevância da qualidade de oficial, bem como trechos da decisão da Corte Internacional de 

Justiça no “Caso relativo ao mandado de detenção de 11 de Abril de 2000,” no qual a Corte 

admite a possibilidade do afastamento da imunidade de Chefes de Estado233 para o 

julgamento perante Tribunais Penais Internacionais.234 A prática do próprio TPI que, em 

2011, já havia indiciado outros indivíduos supostamente protegidos por imunidades 

internacionais, e a alta adesão dos Estados ao Estatuto de Roma também são apresentados na 

decisão para justificar a conclusão de que o exercício da jurisdição por Tribunais Penais 

Internacionais constitui uma exceção, aceita como norma costumeira, a imunidade de chefes 

de Estados.235 Assim, a posição de Al-Bashir como chefe de Estado não poderia ser usada 

como justificativa para a não cooperação com o Tribunal.  

                                                 

233 Importante ressaltar que a CIJ não caracteriza o julgamento perante Tribunais Penais Internacionais como 

uma exceção costumeira à imunidade de chefes de Estado, mas faz menção a Tribunais que adotam o princípio 

da irrelevância da qualidade de oficial em seus Estatutos. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Arrest 

warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, 14 February 2002, I.C.J. 

Reports 2002, para 61. 
234 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. The Prosecutor v. Al Bashir, Corrigendum to the Decision 

Pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to Comply with the 

Cooperation Requests Issued by the Court with Respect to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad 

Al Bashir, ICC-02/05-01/09,  13 de Dezembro de 2011,  Para. 22-36.  
235 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. The Prosecutor v. Al Bashir, Corrigendum to the Decision 

Pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to Comply with the 
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 A conclusão alcançada pelo TPI nas decisões de 2011 foi considerada por muitos 

juristas equivocada.236 A jurisprudência utilizada na decisão refere-se a Tribunais 

Internacionais que possuem o princípio da irrelevância do cargo de oficial expresso em seus 

Estatutos. Logo a exceção à imunidade de chefes de Estados nesses casos é decorrente da 

aplicação de uma norma convencional e não costumeira. Ademais, apesar da forte adesão ao 

Estatuto de Roma pela comunidade internacional, não há prática ou opinio jures suficiente 

para afirmar que as normas ali contidas, em especial o art. 27(2), tenham adquirido caráter 

consuetudinário. Assim, para os críticos da decisão, a exceção à imunidade de chefes de 

Estado pelo exercício da jurisdição de Tribunais Penais Internacionais ainda não pode ser 

considerada uma norma costumeira. A decisão também foi criticada por basear-se quase que 

exclusivamente no art. 27 do Estatuto de Roma, sem relacionar a imunidade frente ao 

exercício da jurisdição com as obrigações de cooperar e, sobretudo, com a aparente 

contradição com o art. 98(1).237 

Um novo posicionamento em relação ao art. 98(2) foi adotado em 2014, em decisão 

da Seção de Instrução II referente a não cooperação da República Democrática do Congo.238 

Deixando de lado o argumento consuetudinário, a Seção baseou-se na própria resolução do 

Conselho de Segurança referindo a situação ao TPI para sustentar que a Resolução 

implicitamente retirou a imunidade de Al-Bashir. Segundo o argumento apresentado, ao 

                                                 

Cooperation Requests Issued by the Court with Respect to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad 

Al Bashir, Op. cit., para. 36-43. 
236

 Nesse sentido ver: KREß, Claus. The International Criminal Court and Immunities under International Law 

for States Not Party to the Court’s Statute. Op. Cit.; URIARTE, Joana Abrisqueta. Al Bashir: ¿Excepción a la 

Inmunidad del jefe de Estado de Sudán y cooperación con la Corte Penal Internacional? Op. Cit.; 
236

 

BOSCHIERO, Nerina. The ICC Judicial Finding on Non-cooperation Against the DRC and No Immunity for 

Al-Bashir Based on UNSC Resolution 1593. Journal of International Criminal Justice, vol. 13, 2015, pp. 625–

653. 
237

 TLADI, Dire. Cooperation, Immunities and Article 98 of the Rome Statute: The ICC, Interpretation, and 

Conflicting Norms. Annual Ben Ferencz Session: Africa and the International Criminal Court, ASIL, 2012, pp. 

307-308. 
238

 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. The Prosecutor v. Al Bashir, Decision on the Cooperation of the 

Democratic Republic of the Congo Regarding Omar Al Bashir’s Arrest and Surrender to the Court, ICC-02/05-

01/09, 9 de Abril de 2014. 
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determinar que o Sudão deve cooperar plenamente com o Tribunal, o Conselho de Segurança 

tinha como intenção a eliminação qualquer impedimento a cooperação com a Corte, 

incluindo as imunidades internacionais. “Qualquer outra interpretação tornaria a decisão 

requerendo que o Sudão ‘coopere integralmente’ e ‘forneça a assistência necessária ao 

Tribunal’ sem sentido.”239 Desse modo, o Tribunal entendeu inexistir obrigação horizontal 

em matéria de imunidade entre a República Democrática do Congo e o Sudão que impeça a 

entrega do acusado conforme o art. 98(1).  

Esse entendimento foi reiterado pelo Tribunal nas decisões de não compliance da 

República do Djibouti240 e da República da Uganda241 em relação ao pedido de detenção e 

entrega do presidente Al-Bashir, ambas de 2016. No entanto, um terceiro posicionamento foi 

apresentado pela Seção de Instrução II na decisão sobre a não cooperação por parte da África 

do Sul242 em 2017.  

Novamente o Tribunal partiu da interpretação da Resolução do Conselho de 

Segurança para concluir que esta tem como efeito a retirada da imunidade do presidente Al-

Bashir, mas utilizou um raciocínio distinto do apresentado até então. Segundo a decisão, a 

Resolução do Conselho de Segurança acionando a jurisdição do Tribunal tem como efeito a 

                                                 

239 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. The Prosecutor v. Al Bashir, Decision on the Cooperation of the 

Democratic Republic of the Congo Regarding Omar Al Bashir’s Arrest and Surrender to the Court, op. cit. para. 

29. 
240 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. The Prosecutor v. Al Bashir, Decision on the non-compliance by 

the Republic of Djibouti with the request to arrest and surrender Omar Al-Bashir to the Court and referring the 

matter to the United Nations Security Council and the Assembly of the State Parties to the Rome Statute, ICC-

02/05-01/09, 11 de Julho de 2016, para. 11. 
241 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. The Prosecutor v. Al Bashir, Decision on the non-compliance by 

the Republic of Uganda with the request to arrest and surrender Omar Al-Bashir to the Court and referring the 

matter to the United Nations Security Council and the Assembly of State Parties to the Rome Statute, ICC-

02/05-01/09, 11 de Julho de 2016, para. 11.  
242

 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. The Prosecutor v. Al Bashir, Decision under article 87(7) of the 

Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the request by the Court for the arrest and surrender 

of Omar Al-Bashir, op. cit.  
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aplicação do Estatuto de Roma em sua integralidade,243 e não apenas o capítulo relativo à 

cooperação. Assim, segundo esse entendimento, o presidente do Sudão não goza de 

imunidade perante o Tribunal, por aplicação do art. 27(2) que torna “inaplicável qualquer 

imunidade com base na capacidade oficial pertencente ao Sudão que de outra forma existiria 

sob o direito internacional.”244 Diferentemente do argumentado na decisão da República 

Democrática do Congo, a retirada da imunidade não resultaria da aplicação direta da 

Resolução, mas do fato de ela ter como efeito a atribuição ao Sudão de um tratamento análogo 

ao dos Estados Partes. 

Apesar de todos os três entendimentos convergirem no sentido de que o presidente 

Al-Bashir não está protegido pela imunidade de chefe de Estado e que, portanto, não existe 

uma obrigação conflitante com a de cooperar que justifique o descumprimento do mandado 

de prisão pelos Estados partes, a falta de uniformidade na interpretação do art. 98(1) de certo 

modo enfraquece a autoridade do Tribunal que continua a ser questionado quanto ao escopo 

de aplicação do referido artigo. A exemplo disso, após a decisão sobre a não cooperação da 

África do Sul, o art. 98(1) voltou a ser apresentado como justificativa para não cooperação 

com o TPI por parte da Jordânia,245 que depois de ter seu argumento rejeitado pela Seção de 

Instrução, foi o primeiro Estado a apelar da decisão quanto a cooperação no caso Al-Bashir. 

Estima-se que a decisão da Seção de Apelação pacifique as controvérsias relativas à 

interpretação do artigo 98(1) no caso Al-Bashir, mas enquanto aguarda-se o órgão a se 

pronunciar a respeito da questão as inconsistências da jurisprudência do Tribunal ainda 

deixam margem para o seu questionamento.    

                                                 

243
 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. The Prosecutor v. Al Bashir, Decision under article 87(7) of the 

Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the request by the Court for the arrest and surrender 

of Omar Al-Bashir, op. cit. para. 85 
244 Ibidem, para. 91. 
245 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. The Prosecutor v. Al Bashir, Decision under article 87(7) of the 

Rome Statute on the non-compliance by Jordan with the request by the Court for the arrest and surrender or 

Omar Al-Bashir, ICC-02/05-01/09, 11 de Dezembro de 2017.  



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

123 

5. CONCLUSÃO 

Embora seja inegável a existência de fatores políticos por trás das recusas dos pedidos 

de cooperação com o TPI, percebe-se que a maioria dos Estados busca fundamentar o 

descumprimento de suas obrigações perante o Tribunal de forma legal. Nesse sentido, as 

exceções presentes no capítulo IX do Estatuto de Roma, acabam contribuindo para o não 

compliance com os pedidos de cooperação do Tribunal por parte dos Estados, que se 

fundamentam nas disposições do próprio Estatuto para justificar suas ações.  Somado a isso, 

a falta de um mecanismo efetivo para compelir os Estados a cooperarem e a inércia da 

Assembleia dos Estados partes e do Conselho de Segurança diante do encaminhamento dos 

casos de não cooperação contribuem para a manutenção desse cenário, colocando em risco a 

efetividade TPI.  

No caso envolvendo o presidente Al-Bashir uma posição mais clara e consistente em 

relação à aplicação do art, 98(1) poderia ajudar a reforçar a autoridade do Tribunal e limitar 

o uso da exceção nele disposto, favorecendo assim a detenção e entrega do acusado. Nesse 

sentido, a decisão da Seção de Apelação em relação a não cooperação da Jordânia poderá 

exercer o importante papel de esclarecer a temática e solidificar o entendimento do Tribunal 

quanto a interpretação do art. 98(1) em relação aos casos denunciados pelo Conselho de 

Segurança. Porém, permanece a dúvida se os Estados irão respeitar o entendimento a ser 

estabelecido na decisão ou encontrarão novos argumentos para recusar o cumprimento do 

mandado de prisão do presidente sudanês. 
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O BRASIL E AS SENTENÇAS DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS: 

O MONITORAMENTO PELA CORTE DO CUMPRIMENTO DAS 

SENTENÇAS CONDENATÓRIAS POR PARTE DO ESTADO 

BRASILEIRO 

Thayssa Maira Dias Machado246 

Resumo: O Estado brasileiro reconheceu em 1998 a competência contenciosa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Desde então, foram julgados pela Corte nove casos 

envolvendo o Brasil, dos quais somente quatro possuem resoluções de monitoramento do 

cumprimento de sentença publicadas pela Corte. Dessas quatro resoluções, apenas uma foi 

pelo cumprimento da sentença, enquanto nas outras a Corte considerou que o Estado ainda 

não adotou todas as medidas adequadas para o devido cumprimento da sentença. Busca-se 

neste trabalho analisar a relação entre o Brasil e a Corte, com o intuito de refletir acerca da 

implementação das decisões da Corte em âmbito nacional e o monitoramento do 

cumprimento de sentenças pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Conclui-se 

que há dois desafios referentes à plena efetividade das sentenças da Corte Interamericana no 

Brasil. Se por um lado o ordenamento jurídico brasileiro não tem ainda consolidada a forma 

de abordagem e implementação de sentenças internacionais, por outro, o Sistema 

Interamericano também não possui um mecanismo autônomo de supervisão do cumprimento 

de sentenças, tampouco prevê a possibilidade de aplicação de sanções a fim de impelir o 

Estado brasileiro a cumpri-las integralmente. 

Palavras-chave: Brasil. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Supervisão; 

Cumprimento de sentença. 
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Abstract: The Brazilian State recognized in 1998 the contentious jurisdiction of the Inter-

American Court of Human Rights. Since then, nine cases involving Brazil have been tried 

by the Court and only four of them have subsequent Court orders monitoring compliance 

with judgments. Of these orders, in just one the full compliance with the sentence was 

declared, while in the others the Court considered that the State has not yet adopted all 

appropriate measures to comply with the judgment. The aim of this paper is to analyze the 

relationship between Brazil and the Court to ponder on the implementation of the Court's 

decisions at national level and the monitoring of compliance with judgments by the Inter-

American Human Rights System. It is concluded that there are two challenges regarding the 

full effectiveness in Brazil of the judgments of the Inter-American Court. On the one hand, 

the Brazilian legal system did not yet consolidate the approach and implementation of 

international judgments. On the other hand, the Inter-American System does not have an 

autonomous mechanism to monitor compliance with sentences, nor does it establish the 

possibility of imposing sanctions to impel Brazilian State to fully comply with them. 

Key-words: Brazil. Inter-American Court of Human Rights. Monitoring. Compliance with 

Judgment. 

INTRODUÇÃO 

O Estado brasileiro reconheceu em 1998 a competência contenciosa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Desde então, o Brasil já foi levado perante a Corte em 

diversos casos, em relação aos quais, até o presente momento, já foram proferidas nove 

sentenças de mérito, quais sejam, dos casos Herzog (2018), Povo Indígena Xucuru (2017), 

Favela Nova Brasília (2018), Fazenda Brasil Verde (2017), Gomes Lund (Guerrilha do 

Araguaia) (2010), Escher (2009), Garibaldi (2009), Nogueira de Carvalho (2006) e Ximenes 

Lopes (2006). Destes, o Brasil foi condenado em oito casos, sendo que apenas um deles, o 

caso Nogueira de Carvalho, foi arquivado após a apreciação da Corte. 

Nos termos do artigo 68.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual 

o Brasil é signatário “os Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão 
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da Corte em todo caso em que forem partes”. Dessa forma, o Brasil tem o dever de dar 

cumprimento às sentenças em que foi condenado por violações de Direitos Humanos 

tutelados pela mencionada Convenção, sob pena de violação ao referido artigo, o que 

representaria uma violação adicional à ela, bem como uma afronta ao Direito dos Tratados, 

notadamente em relação aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé.  

Desta feita, o presente trabalho se propõe a apreciar como se dá a dinâmica da relação 

do Brasil com a Corte Interamericana no que tange ao cumprimento das sentenças  proferidas 

por ela, passando pela forma de recepção das sentenças internacionais pelo ordenamento 

brasileiro, por um exame das resoluções de supervisão já emitidas pela Corte em relação ao 

Brasil e por uma análise do mecanismo de supervisão de sentenças do Sistema 

Interamericano. 

1. O BRASIL E A RECEPÇÃO DAS SENTENÇAS DA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

Inicialmente, importa compreender como o ordenamento jurídico pátrio recepciona 

as sentenças oriundas da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a maneira que deve se 

dar sua execução no território brasileiro. Ao esquadrinhar a legislação em busca da forma 

prescrita para a execução das sentenças proferidas por tribunais internacionais, nos 

deparamos com o art. 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, o 

qual determina que a execução de sentenças estrangeiras deve ocorrer desde que cumpridos 

determinados requisitos, dentre eles a homologação pelo Supremo Tribunal Federal, 

competência essa que passou a ser do Superior Tribunal de Justiça por força da Emenda 

Constitucional n° 45, que incluiu a alínea “i” ao art. 105, I, da Constituição da República.  

Todavia, as sentenças oriundas de Tribunais Internacionais não são sentenças 

estrangeiras stricto sensu, uma vez que não são sentenças proferidas por Cortes de outros 
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Estados soberanos, antes, tratam-se de sentenças internacionais. A esse respeito, Mazzuoli247 

ressalta que há “nítida distinção entre as sentenças estrangeiras (afetas à soberania de 

determinado Estado) (...) e as sentenças internacionais, proferidas por tribunais internacionais 

que não se vinculam à soberania de nenhum Estado.” 

O próprio STJ já se manifestou no sentido de que as sentenças proferidas por 

Tribunais Internacionais não correspondem a sentenças estrangeiras e, portanto, não 

dependem de homologação. Este foi o entendimento emitido no julgamento da Sentença 

Estrangeira Contestada n° 2.707, referente a um pedido de homologação de decisão arbitral 

proferida pela Corte Permanente de Justiça Internacional, ocasião em que declarou que “a 

Corte Internacional não profere decisão que se subsuma ao conceito de ‘sentença 

estrangeira’, visto que é órgão supranacional”.248 

Dessa forma, na medida em que as sentenças proferidas por Tribunais Internacionais 

não se encaixam na categoria de “sentença estrangeira” e sim na categoria de sentença 

internacional, não dependem do cumprimento dos requisitos legais do art. 15 da LINDB para 

sua homologação, tampouco do ato de homologação propriamente dito para que sejam 

executáveis. Antes, sua executoriedade deve existir de imediato, uma vez que o Estado 

reconheceu a jurisdição daquele Tribunal e se submeteu a ela. 

Entretanto, quanto à recepção de sentenças internacionais propriamente ditas, o 

ordenamento jurídico brasileiro não faz menção nem determina a forma de execução das 

mesmas. Apenas no que diz respeito às obrigações de natureza pecuniária há um 

entendimento doutrinário de que se aplica o mesmo rito correspondente às execuções contra 

a Fazenda Pública.  

Resta, porém, sem forma estabelecida o rito aplicável às demais obrigações do Estado 

brasileiro decorrentes de uma sentença internacional, sem haver clareza sequer em relação 
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ao órgão competente para lhe dar cumprimento. A esse respeito, em análise da jurisprudência 

brasileira na Corte, Aleixo, Soares e Trindade249 ressaltam que “uma das maiores 

dificuldades no momento de implementar as medidas ordenadas pela Corte Interamericana é 

justamente a falta de clareza acerca do órgão competente para tal fim.” 

Sem uma legislação aplicável que regule a recepção interna das sentenças proferidas 

internacionalmente, encontra-se uma primeira fragilidade na execução das sentenças da 

Corte pelo Brasil. Dessa forma, recai sobre o Sistema Interamericano maior responsabilidade 

em garantir o devido cumprimento das sentenças proferidas por sua Corte e realizar tal 

supervisão. 

 

2. AS CONDENAÇÕES BRASILEIRAS E A SUPERVISÃO DO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇAS PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS 

Ao proferir a sentença, a Corte habitualmente, no próprio bojo da decisão, se 

compromete a realizar a supervisão da sentença, afirmando que somente dará o caso por 

encerrado quando for verificado seu cumprimento integral. Esse monitoramento culmina na 

emissão de resoluções de supervisão do cumprimento de sentença, as quais são publicadas e 

ficam disponíveis no website da Corte. 

Até o presente momento, foram emitidas resoluções de supervisão do cumprimento 

de sentenças em apenas quatro dos casos brasileiros,250 quais sejam, Ximenes Lopes, 

Garibaldi, Escher, e Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia). Destes, apenas o caso Escher foi 

                                                 

249 2018, p. 39. 
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dado por encerrado com o parecer de cumprimento favorável, enquanto os demais ainda estão 

ao menos parcialmente pendentes de cumprimento, conforme se analisará a seguir. 

2.1. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil251 

Relativo à responsabilidade pela morte e maus-tratos sofridos por Ximenes Lopes em 

uma instituição de saúde mental, bem como pela falta de investigação e sanção dos 

responsáveis, o caso foi sentenciado pela Corte em 2006 e, até a presente data, foi objeto de 

três resoluções de supervisão do cumprimento de sentenças. 

Em 2008, data da primeira resolução, a Corte entendeu cumprida a parte dispositiva 

da sentença que determinou a publicação da sentença, o pagamento de indenizações e custas, 

e o manteve aberto em relação aos demais pontos. 

Na segunda resolução, de 2009, a Corte deixou aberto o expediente para acompanhar 

as providências adotadas pelo Brasil para que o processo penal instaurado para sancionar os 

responsáveis tenha seu devido efeito; para a continuação do desenvolvimento de um 

programa de formação e capacitação para profissionais ligados ao atendimento de saúde 

mental, o qual, deveria ser mais acurado em determinados pontos. 

Em sua última resolução sobre o caso, em 2010, a Corte ainda manteve aberto o 

procedimento de supervisão para acompanhar o cumprimento pelo Estado de seu dever de 

garantia de que o processo penal instaurado tenha seus devidos efeitos; e em relação ao 

desenvolvimento de programas de formação e capacitação para o pessoal que atende pessoas 

com sofrimento mental. 
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2.2. Caso Garibaldi Vs. Brasil252 

Este caso se refere à responsabilidade do Estado brasileiro em relação à obrigação de 

investigar e punir o homicídio de Sétimo Garibaldi e o desaparecimento forçado de outras 

sete pessoas, ocorridos durante uma operação de despejo no ano de 1998. A sentença da 

Corte, proferida no ano de 2009, foi objeto de duas resoluções de supervisão, uma em 2011 

e outra em 2012. 

A primeira resolução, emitida em 2011, declarou cumprida apenas a parte dispositiva 

que condenou o Brasil a publicar a sentença, deixando o caso aberto em relação aos demais 

pontos. 

Em 2012 foi emitida a segunda resolução, ocasião em que a Corte considerou 

cumprida a obrigação de pagamento de indenizações por danos materiais e imateriais, 

encerrou o caso em relação às investigações sobre eventuais faltas funcionais de funcionários 

públicos, porém, deixou aberto o caso para o acompanhamento do ponto em que determinou 

a investigação e eventual processo para identificar, julgar, e sancionar os autores da morte 

do senhor Garibaldi. 

2.3. Caso Escher e outros Vs. Brasil253 

Sentenciado em 2009, foi o único caso em que a Corte deu por encerrada a supervisão 

do cumprimento de sentença em virtude do cumprimento pelo Brasil de todos os dispositivos 

da decisão. Foram duas resoluções de supervisão, sendo que a primeira, de 2010, decorreu 
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de um pedido do Brasil para esclarecimento de um dos pontos da sentença, e a outra 

resolução, de 2012, avaliou a execução da sentença e concluiu por seu cumprimento integral. 

O Brasil foi julgado pela interceptação, monitoramento e divulgação de conversas 

telefônicas de Arlei Escher e outros pela Polícia Militar do Paraná. Foi, então, condenado ao 

pagamento de indenizações às vítimas, a publicar a sentença em jornais e na internet, ao 

pagamento de custas e a concluir as investigações do caso, pontos que a Corte considerou 

cumpridos, dando, em seguida, encerramento ao feito. 

2.4. Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) 

Vs. Brasil254 

O caso Gomes Lund foi julgado em 2010, ocasião em que o Brasil foi condenado pela 

desaparição forçada de 62 integrantes da Guerrilha do Araguaia, movimento de resistência 

ao regime militar na década de 1970. 

A Corte emitiu a resolução de supervisão no ano de 2014, na qual declarou cumprida 

a parte dispositiva da sentença que condenava o Brasil a publicar a sentença; a permitir as 

famílias de algumas das vítimas apresentar suas solicitações de indenização; a apresentar à 

Corte a documentação com a data de falecimento das vítimas; e reconheceu as iniciativas do 

Estado em relação às atividades da Comissão da Verdade.  

Ainda, declarou parcialmente cumpridas e exortou o Estado a continuar os esforços 

relativos à realização de busca, sistematização e publicização de informações sobre a 

Guerrilha do Araguaia e sobre o regime militar; ao pagamento de indenizações por danos 

materiais e imateriais e à realização de uma convocatória para que as famílias das vítimas 
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apresentassem provas para a identificação de indivíduos de maneira que o Estado pudesse 

considerá-los vítimas. 

Por fim, abordou os pontos pendentes de cumprimento, declarando que a Lei de 

Anistia ainda era um obstáculo para a investigação e sanção dos responsáveis pelos ilícitos e 

manteve aberto o caso para fins de acompanhamento da investigação penal dos atos e sanção 

dos responsáveis; para encontrar os restos mortais das vítimas e entregá-los às famílias; 

oferecer tratamento médico e psiquiátrico a sobreviventes; realizar um ato público de 

reconhecimento de responsabilidade internacional; tipificar o delito de desaparição forçada 

de pessoas; e concluir os pontos parcialmente cumpridos. 

3. CONCLUSÕES 

Como se constata, dos casos envolvendo o Brasil já sentenciados e objetos de 

supervisão pela Corte, os dispositivos considerados cumpridos envolveram mormente a 

publicação da sentença e o pagamento de indenizações. Por outro lado, ficaram abertos 

aqueles relativos à devida responsabilização e sanção dos agentes envolvidos nos atos ilícitos 

e os pontos que envolvem mudanças e adaptações legislativas e a criação ou aprimoramento 

de políticas públicas. 

Os casos brasileiros retratam bem uma tendência encontrada em toda jurisprudência 

da Corte, a qual, como analisada por Carlos Martin Beristain,255 revela um cenário em que 

os Estados tem alto índice de cumprimento em relação às determinações da Corte para o 

pagamento de compensações, publicação da sentença e reconhecimento de sua 

responsabilidade; um nível médio de cumprimento relativo à tomada de medidas simbólicas 

ou para promover educação; e um baixo índice em relação à localização do paradeiro de 
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desaparecidos, prover ajuda médica ou psicológica às vítimas e dar garantias de não 

repetição, incluindo reformas legislativas. 

Além disso, refletem essa postura dos Estados julgados pela Corte de, por vezes, 

deixar sem cumprimento determinados pontos da sentença, seja por entraves burocráticos 

relativos aos processos legislativos ou à elaboração de políticas públicas, ou mesmo por falta 

de vontade política. Nesse sentido, Fábio Konder Comparato256 ao analisar a condenação 

brasileira no caso “Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil”, ressalta que o 

Estado brasileiro, “seguindo uma velha tradição” não cumpriu a sentença, apesar de não ter 

oficialmente se posicionado no sentido de não o fazer.  

Essa postura, entretanto, não é exclusiva do Brasil. Em outra oportunidade, já 

comentamos acerca da tendência já identificada na América Latina de descumprimento das 

sentenças internacionais.257 Neste cenário, tendo em vista que o descumprimento de 

determinados pontos se revela uma tendência na jurisprudência da Corte, cabe a ela zelar por 

isso através de seu mecanismo de supervisão do cumprimento de sentenças. 

4. O MECANISMO DE SUPERVISÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DA 

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

O Sistema Interamericano, diferentemente dos sistemas africano e europeu, não prevê 

um mecanismo autônomo para realizar a supervisão do cumprimento de sentenças, função 

que acaba por recair sobre a própria Corte, que a exerce motu proprio. A forma desse 

monitoramento, por sua vez, vem disposta apenas no artigo 69 do Regulamento da Corte, 

cujo texto determina que deverá se dar por meio da apresentação de relatórios estatais, bem 

como das observações das vítimas e/ou seus representantes a eles. Em seguida, a Comissão 
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apresenta suas observações sobre os relatórios de ambas as partes, ficando ressalvado à Corte 

a possibilidade de requerer outras fontes de informação, perícias e relatórios. Caso entenda 

oportuno, a Corte ainda poderá convocar uma audiência para ouvir Estado, vítimas e 

Comissão. Finalmente, considerando contar com a informação pertinente, a Corte irá 

determinar o estado de cumprimento da sentença e emitir resoluções acerca deste 

cumprimento. 

No exercício dessa função, cabe à Corte informar à Assembleia Geral os casos em 

que um Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças, nos termos do art. 65 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos. A esse respeito, Krsticevic258 destaca: 

Uma vez que a Corte determine a aplicação do artigo 65 da CADH, e o tenha 

informado mediante seu relatório anual, não continuará com o procedimento 

contraditório de supervisão do cumprimento de sua sentença, mas sim assumirá 

que as circunstâncias não mudaram e incluirá o descumprimento do Estado em 

cada relatório anual sucessivo até que a mesma seja acatada. 

 

Entretanto, a Convenção não prevê as medidas a serem adotadas pela Assembleia 

Geral nesta hipótese, tampouco a possibilidade de aplicação de sanções. Assim, a Corte tem 

tentado, sozinha, dar força imperativa às suas sentenças através das resoluções de supervisão 

de sentença e dos relatórios informativos à Assembleia Geral da OEA.  A esse respeito, 

porém, Piovesan259 ressalta que é necessário aperfeiçoar o mecanismo de supervisão do 

cumprimento de decisões da Corte Interamericana, “a fim de que o monitoramento de tais 

decisões seja uma garantia coletiva da própria OEA e não apenas uma preocupação solitária 

da Corte. ” 

As fragilidades do atual modelo de supervisão adotado pelo Sistema Interamericano, 

exercido tão somente pela Corte através do sistema de informes, podem ser notadas nos casos 

brasileiros. Veja-se, por exemplo, o caso Ximenes Lopes, o qual, já foi objeto de três 
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resoluções de supervisão de cumprimento, sendo que a primeira delas foi emitida já há 10 

anos e o caso ainda está aberto, pendente de cumprimento. 

Destarte, o atual formato de monitoramento do cumprimento de sentenças da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos também manifesta um desafio para a garantia da plena 

efetividade das decisões, notadamente no que tange à fiscalização dos Estados através do 

sistema de informes estatais e em virtude da ausência da previsão de sanções por 

descumprimento. 

5. CONCLUSÃO 

O Brasil já reconheceu e se submeteu à jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Dos nove casos já julgados envolvendo o Brasil, apenas um foi arquivado 

e apenas um foi encerrado pela Corte em razão de cumprimento. Quanto aos demais casos, 

ainda não se constatou seu cumprimento pelo Estado brasileiro.  

Neste cenário, o procedimento existente no Sistema Interamericano para o 

monitoramento do cumprimento de sentenças é exercido pela própria Corte e baseado em um 

sistema de informes a serem apresentados por Estado, vítimas e Comissão. Todavia, como 

se viu, apesar da existência desse mecanismo, a maioria dos casos brasileiros objeto de 

supervisão ainda permanece sem pleno cumprimento. 

Viu-se, portanto, que há atualmente dois desafios a serem enfrentados em direção à 

plena efetividade das sentenças da Corte Interamericana relativas ao Brasil. O primeiro deles 

é a ausência no ordenamento jurídico brasileiro de disposições que regulam a recepção e o 

cumprimento de sentenças internacionais internamente. O segundo tange ao próprio Sistema 

Interamericano, que não dispõe de um mecanismo autônomo para realizar a supervisão desse 

cumprimento, papel que acaba sendo desempenhado pela própria Corte, desprovida de 

mecanismos de sanção. 

A esse respeito, como bem destaca Piovesan, é de fundamental importância 

“aprimorar os mecanismos de implementação das decisões internacionais no âmbito 
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doméstico, seja assegurando-lhes eficácia direta e imediata no plano interno, seja reforçando 

a capacidade fiscalizadora e sancionatória dos sistemas regionais”.260  

Assim, em prol da plena efetividade das decisões da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no Brasil, é necessário vencer dois desafios, tanto o de ordem interna, referentes à 

recepção doméstica das sentenças internacionais de maneira a dar-lhes integral cumprimento, 

como questões inerentes ao próprio Sistema Interamericano relativos ao monitoramento do 

cumprimento de sentenças emitidas pela Corte e sua resposta face a um cenário de 

descumprimento. 
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A IMPLEMENTAÇÃO DE RESOLUÇÕES SANCIONATÓRIAS DO 

CONSELHO DE SEGURANÇA NO BRASIL – ANÁLISE DOS PROJETOS 

DE LEI N. 10.431/2018 E 181/2018 

Mariana Ferolla Vallandro do Valle261 

Resumo: O presente artigo busca analisar as inovações aventadas pelos Projetos de Lei n. 

10.431/2018 e 181/2018 em relação à incorporação automática de sanções impostas pelo 

Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e aos mecanismos de execução de tais 

sanções, bem como a eficiência dessas propostas para garantir a observância das decisões do 

Conselho pelo Brasil em conformidade notadamente com o artigo 25 da Carta da ONU. Dessa 

forma, este artigo discutirá brevemente os métodos através dos quais os Estados podem dar 

efeito a resoluções do CSNU em seus sistemas jurídicos domésticos e apresentará a prática e 

os mecanismos atuais no Brasil para cumprir com as referidas resoluções. Por fim, tratará das 

alterações propostas pelos Projetos de Lei e avaliará suas contribuições e deficiências no que 

tange ao aprimoramento da conformidade do Brasil com as decisões adotadas pelo CSNU e, 

portanto, com suas obrigações sob a Carta da ONU. 

Palavras-chave: Conselho de Segurança das Nações Unidas. Sanções internacionais. 

Aplicação do direito internacional no ordenamento jurídico interno. 

 

Abstract: This paper seeks to assess the innovations proposed by the Brazilian Congress Bill 

n. 10.431/2018 and Senate Bill n. 181/2018 in relation to the automatic incorporation of 

                                                 

261 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e advogada no Aroeira Salles 

Advogados. Graduou-se em Direito pela UFMG. Foi bolsista no Programme des futurs leaders dans les 

Amériques na Université Laval (Québec, Canadá) e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito Internacional 

– Corte Internacional de Justiça da Faculdade de Direito da UFMG. 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

141 

sanctions imposed by United Nations Security Council (UNSC) and the enforcement 

mechanisms of said sanctions as well as the efficiency of these proposals in guaranteeing the 

observance of the Council’s decisions by Brazil in accordance notably with article 25 of the 

United Nations Charter. Accordingly, the paper shall briefly discuss the methods through 

which States can give effect to UNSC resolutions within their domestic legal systems and 

present Brazil’s current practice and mechanisms for complying with said resolutions. At 

last, it shall address the changes proposed by the Bills and evaluate their contributions and 

shortcomings in improving Brazil’s compliance with decisions adopted by the UNSC and, 

therefore, with its obligations under the UN Charter. 

Keywords: United Nations Security Council. International Sanctions. Application of 

international law in the domestic legal system. 

1. INTRODUÇÃO 

No ano de 2018, foram introduzidos perante o Congresso Nacional os Projetos de Lei 

n. 10.431/2018 (perante a Câmara dos Deputados) 262 e 181/2018 (perante o Senado),263 

ambos os quais tem por objeto regular os mecanismos de implementação de resoluções 

sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) no Brasil. A partir das 

justificações anexas a tais projetos, observa-se que a propositura destes foi motivada 

sobretudo por dois fatores: primeiramente, pela necessidade de garantir a devida observância 

                                                 

262 BRASIL. Projeto de Lei n. 10.431 de 2018. Dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e 

jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, seu 

financiamento ou atos correlacionados. p. 13-14. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C3BE417EB5A46A9BB921BE

71093F13C9.proposicoesWebExterno2?codteor=1669569&filename=PL+10431/2018>. Acesso em: 31 dez. 

2018. 
263 BRASIL. Projeto de Lei do Senado n. 181 de 2018. Dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por 

resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e dá outras providências. p. 12. Disponível em: 

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7716865&ts=1546026294768&disposition=inline>. 

Acesso em: 31 dez. 2018. 
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das obrigações assumidas pelo Brasil sob a Carta das Nações Unidas, em especial no que 

tange ao seu artigo 25, que impõe aos Estados-membros o dever de executarem as decisões 

do CSNU; e, em segundo lugar, pelas recomendações expedidas pelo Grupo de Ação 

Financeira Internacional (GAFI), organização da qual o Brasil é membro e que busca 

promover medidas para o combate de práticas de lavagem de dinheiro, financiamento do 

terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, no sentido de que os Estados 

devem facilitar e tornar mais eficiente o cumprimento, em suas jurisdições, de sanções 

adotadas pelo CSNU referentes a tais condutas. Diante disso, cabe avaliar se as disposições 

aventadas nos Projetos de Lei quanto à incorporação de resoluções do Conselho de Segurança 

no ordenamento jurídico brasileiro e à execução destas pelas autoridades estatais de fato 

contribuem para aprimorar a implementação interna de tais determinações. 

Assim, em um primeiro momento, será discutida a efetividade de resoluções do 

CSNU no ordenamento doméstico dos Estados e diferentes métodos por meio dos quais as 

decisões do Conselho podem ser incorporadas e executadas no plano interno, avaliando-se 

seus aspectos positivos e negativos. Em seguida, será exposto o modelo atualmente utilizado 

no Brasil para a implementação das resoluções, tomando por base as disposições legais 

pertinentes e os relatórios sobre a matéria encaminhados pelo Estado brasileiro aos Comitês 

de Sanções do Conselho de Segurança. Por fim, serão analisadas as disposições dos Projetos 

de Lei n. 10.431/2018 e 181/2018 referentes à incorporação e execução de resoluções do 

CSNU, a fim de verificar em que medida as alterações propostas podem trazer maior 

eficiência quanto ao cumprimento, pelo Brasil, das decisões do Conselho em conformidade 

com as obrigações internacionais do Estado. 

2. A EFETIVIDADE DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS 

NAÇÕES UNIDAS 

Desde sua concepção, o CSNU tem ocupado posição de destaque no seio da ONU, 

em especial tendo em vista de seu papel como principal responsável pela manutenção da paz 

e segurança internacionais. Precisamente a fim de garantir que o Conselho tivesse condições 

materiais de executar as funções que lhe foram conferidas, a Carta da ONU previu 
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expressamente hipóteses em que as resoluções emitidas pelo CSNU seriam vinculantes aos 

Estados-membros da organização. 

A principal dessas disposições é o artigo 25, segundo o qual os Estados-membros 

“concordam em aceitar e executar as decisões do Conselho de Segurança, de acordo com a 

presente Carta”. Conforme esclarecido pela Corte Internacional de Justiça, o emprego do 

termo “decisões” no artigo 25 não se limita às resoluções adotadas com fulcro no Capítulo 

VII da Carta da ONU, cuja obrigatoriedade já é assegurada pelos seus artigos 48 e 49, mas 

aplica-se a qualquer determinação que possa ser entendida como uma decisão do Conselho.264 

A verificação de se dada resolução pode ser classificada como uma decisão, por sua vez, deve 

ser realizada a partir de cada caso concreto, avaliando-se os termos empregados, os 

dispositivos da Carta invocados para fundamentar a resolução e as circunstâncias em que se 

deu sua adoção.265 De maneira geral, ao determinar a aplicação de sanções contra Estados ou 

indivíduos específicos, o CSNU tende a utilizar expressamente o termo “decide”, de modo 

que não haja dúvida quanto ao caráter obrigatório das medidas estipuladas. 

Embora o artigo 25 deixe claro que os Estados-membros não podem se eximir de 

executar as decisões do CSNU, a Carta da ONU em nada esclarece de que maneira a efetiva 

implementação de tais decisões deverá ser feita. A referência ao texto da própria resolução 

tampouco é suficiente para definir como aquela será aplicada na prática, tendo em vista que 

as resoluções do Conselho apenas indicam, em termos genéricos, o resultado final a ser 

alcançado, mas não as medidas exatas que o tornarão possível, tanto no plano interno quanto 

internacional. Uma decisão do CSNU impondo a proibição de comercializar armas com certo 

Estado, por exemplo, pode ser cumprida de diversas maneiras e com diferentes graus de 

eficiência, a depender dos procedimentos internos de cada Estado para restringir importações 

e exportações – isto é, se será necessária a expedição de leis ou regulamentos para 

                                                 

264 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Legal Consequences for States of the Continued Presence of 

South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). Haia, 

21 de junho de 1971. para. 113. 
265 Ibid. para. 114. 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

144 

implementar a proibição, quais autoridades governamentais deverão ser acionadas para 

cumprir com os embargos, que tipos de materiais estão abrangidos por termos como “armas” 

e “equipamento militar”, quais são as penalidades em caso de descumprimento da proibição, 

entre outras precisões.  

É necessário, assim, que os Estados primeiramente garantam que as decisões do 

CSNU tenham eficácia no âmbito doméstico, estando aptas a serem aplicadas diretamente 

pelas autoridades em face de particulares.266 Essa eficácia depende essencialmente da 

organização constitucional do Estado, a qual poderá exigir a adoção de atos legislativos que 

incorporem a resolução no ordenamento jurídico interno ou autorizar sua incorporação de 

forma automática. Uma vez que as determinações do CSNU tenham sido incorporadas na 

ordem interna, cabe ao Estado adotar as providências administrativas, legislativas ou 

judiciais necessárias e compatíveis com o ordenamento doméstico para que a resolução seja 

executada.267 Afinal, nenhum resultado prático traz a incorporação se não há autoridades com 

o poder de obrigar entes públicos e particulares a observarem a decisão do CSNU e de 

fiscalizar seu cumprimento, ou se esta emprega termos genéricos cujo significado não foi 

definido, tornando seu escopo de aplicação impreciso. Logo, é essencial que os Estados 

delimitem os efeitos da resolução, notadamente no que tange ao seu escopo material, 

territorial e temporal, à interpretação de seus termos, a seus efeitos sobre a validade de 

negócios jurídicos existentes à época de sua adoção ou supervenientes, e às penalidades 

aplicáveis em face de violações das determinações do Conselho.268 Ademais, é possível que 

a própria resolução demande expressamente que os Estados adotem legislação em 

determinado sentido, tal como feito nas resoluções 1373 (2001) e 1540 (2004), que obrigaram 

                                                 

266 DROUBI, Sufyan El. Notas sobre as Resoluções Obrigatórias do Conselho de Segurança da ONU e sua 

Introdução no Direito Brasileiro. Revista Imes, ano VII, n. 12, p. 225-270, jan./dez. 2006. p. 248. 
267 Ibid. p. 249-250; GOWLLAND-DEBBAS, Vera. “Implementing Sanctions Resolutions in Domestic Law”. 

In: GOWLLAND-DEBBAS, Vera (Org.). National Implementation of United Nations Sanctions: A 

comparative study. In: p. 33-78. p. 46-47. 
268 GOWLLAND-DEBBAS, Vera. op. cit. p. 47-51. 
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os Estados a criminalizarem, respectivamente, o financiamento do terrorismo e a fabricação 

e o comércio de armas nucleares e biológicas por atores não estatais. 

Em suma, os Estados contam com considerável margem de discricionariedade para 

decidir quais medidas são apropriadas e serão colocadas em prática para dar cumprimento a 

resoluções do CSNU. Essa flexibilidade no modo de implementação interna de decisões do 

Conselho tem sido de particular importância nas últimas décadas, ante à crescente utilização 

de sanções dirigidas (targeted sanctions), isto é, sanções que buscam concentrar seus efeitos 

em indivíduos ou grupos envolvidos em práticas que o Conselho de Segurança objetiva 

coibir.269 É o caso de medidas como congelamento de bens, embargos de mercadorias, 

restrições de viagem e de celebração de negócios jurídicos. Ao passo em que sanções dessa 

modalidade têm contribuído para maior eficiência das determinações do CSNU, reduzindo 

potenciais efeitos adversos destas à população do Estado sancionado como um todo,270 sua 

implementação depende da atuação das autoridades estatais no plano interno de forma coesa 

e organizada,271 de modo que as providências necessárias sejam tomadas e atinjam os 

resultados esperados de forma célere. 

De maneira geral, identificam-se três métodos por meio dos quais os Estados buscam 

implementar resoluções do CSNU em suas ordens internas. 

Primeiramente, podem os Estados se valerem de normativos pré-existentes, que não 

foram criados especificamente com o objetivo de implementar as determinações do 

Conselho, mas que tratam de medidas análogas, como procedimentos gerais para o 

estabelecimento de restrições de importações e congelamento de bens.272 Como nota 

Gowlland-Debbas, nessa hipótese, embora tal legislação possa ser suficiente para promover 

uma conformidade geral com a resolução, a falta de mecanismos específicos para a execução 

                                                 

269 PORTELA, Clara. National Implementation of UN Sanctions: Towards fragmentation? International 

Journal, v. 65, n. 1, p. 13-30, 2009/2010. p. 15. 
270 Loc. cit; GOWLLAND-DEBBAS, Vera. op. cit. p. 17. 
271 PORTELA, Clara. op. cit. p. 17-18; GOWLLAND-DEBBAS, Vera. op. cit. p. 34. 
272 GOWLLAND-DEBBAS, op. cit. p. 43. 
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desta pode gerar lacunas e dificuldades na aplicação de sanções em casos concretos, 

prejudicando seu cumprimento efetivo.273 Essa situação pode ser ilustrada no próprio caso 

do Brasil, que, até 2015, previa a possibilidade de serem determinadas medidas de 

indisponibilidade de bens em processos judiciais, mas não especificamente em relação a 

indivíduos designados pelo CSNU. Foi apenas em outubro de 2015, com a promulgação da 

Lei n. 13.170/2015, que foram criados mecanismos para que o Judiciário decrete a 

indisponibilidade de bens diretamente a partir de resoluções do Conselho de Segurança, 

dando-lhes cumprimento.274 

Outra opção é a adoção de uma lei geral que permita a incorporação automática das 

resoluções do Conselho no ordenamento doméstico do Estado.275 Assim, tão logo aprovada 

a resolução, ela se torna integralmente oponível a indivíduos e entidades no plano interno e 

pode ser aplicada pelas autoridades estatais. Embora tal meio seja o mais célere para conferir 

eficácia a decisões do CSNU, pouco será alcançado em termos de efetividade se a resolução 

não for complementada por outros atos normativos que prevejam os meios necessários para 

a sua execução.276 

Por fim, pode o Estado adotar legislação específica para a incorporação de cada 

resolução, o que também lhe permite realizar desde logo as adequações e precisões cabíveis 

para sua aplicação em âmbito doméstico.277 Se, por um lado, esse método viabiliza a criação 

de mecanismos de implementação apropriados a cada uma das sanções impostas pelo 

                                                 

273 Ibid. p. 646. 
274 BRASIL. Lei n. 13.170, de 16 de outubro de 2015. Disciplina a ação de indisponibilidade de bens, direitos 

ou valores em decorrência de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas - CSNU. Diário Oficial 

da União, 19 out. 2015, p. 1. 
275 PORTELA, Clara. op. cit.  p. 17-18. 
276 Ibid. p. 18; DROUBI, Sufyan El. op. cit. p. 249-250. 
277 PORTELA, Clara. op. cit. p. 17-18; GOWLLAND-DEBBAS, Vera. op. cit. p. 45. 
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CSNU,278 também é o mais moroso, podendo o lapso de tempo entre a aprovação da 

resolução e sua aplicação no ordenamento interno torná-la ineficiente.279 

Ressalta-se que tais métodos não são excludentes entre si, sendo sua aplicação de 

forma concertada relevante para garantir a completa implementação das decisões do 

Conselho. Assim, o efetivo cumprimento pelos Estados da obrigação de implementar as 

decisões do CSNU não se exaure na mera transposição da resolução ao plano interno, mas 

exige a adoção de medidas positivas que assegurem a realização de cada uma das 

determinações do Conselho, sob constante fiscalização por parte das autoridades estatais. 

3. O MODELO BRASILEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO 

CONSELHO DE SEGURANÇA E AS PROPOSTAS DOS PROJETOS DE LEI 

Não há hoje, no Brasil, qualquer norma constitucional ou legal que estabeleça de que 

forma deverá ser realizado o processo de incorporação de resoluções do CSNU no 

ordenamento interno ou mesmo se esta seria feita de forma automática. Embora reafirme os 

compromissos do Brasil de respeito à ordem internacional, a Constituição de 1988 não traz 

qualquer disposição específica a respeito das Nações Unidas e seus órgãos, ou sobre decisões 

de organizações internacionais de forma geral.  

Diante disso, a prática brasileira tem sido de promover a incorporação de resoluções 

do CSNU caso a caso, a partir de decretos presidenciais adotados com fulcro no art. 84, inciso 

IV, da Constituição, o qual estabelece a competência privativa do Presidente da República 

para “sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 

regulamentos para sua fiel execução”. Os decretos são objetivos e apenas afirmam a 

                                                 

278 GOWLLAND-DEBBAS, Vera. op. cit. p. 647. 
279 Ibid. p. 45; PORTELA, Clara. op. cit. p. 17-18. 
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obrigação das autoridades de darem cumprimento à resolução, cujo texto é anexado em 

português, sem ajustes ou complementações. 

Já no que tange à execução da resolução, os relatórios encaminhados pelo Brasil aos 

Comitês de Sanções do Conselho de Segurança costumam fornecer poucas precisões quanto 

às providências adotadas para dar efeito às suas determinações, indicando tão somente que a 

resolução foi incorporada no plano interno e, como consequência, deve ser cumprida pelas 

autoridades.280 Alguns relatórios mais detalhados demonstram que o Estado tem se valido 

essencialmente de normas e procedimentos pré-existentes e, portanto, não projetados 

especificamente para implementação das sanções.281 Em realidade, percebe-se que a 

promoção de alterações legislativas no intuito de adequar os procedimentos nacionais às 

determinações do CSNU tem sido particularmente morosa. Exemplo disso é a criminalização 

do financiamento ao terrorismo enquanto ofensa autônoma, a qual havia sido determinada 

                                                 

280 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Security Council Committee established pursuant to resolution 

2140 (2014). Note verbale dated 24 March 2015 from the Permanent Mission of Brazil to the United Nations 

addressed to the Chair of the Committee. S/AC.56/2015/3. 2015; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 

Security Council Committee established pursuant to resolution 2127 (2013) concerning the Central African 

Republic. Note verbale dated 11 March 2014 from the Permanent Mission of Brazil to the United Nations 

addressed to the Chair of the Committee. S/AC.55/2014/10. 2014; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 

Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic 

Republic of the Congo. Note verbale dated 16 May 2012 from the Permanent Mission of Brazil to the United 

Nations addressed to the Chair of the Committee. S/AC.43/2012/1. 2012; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS. Security Council Committee established pursuant to resolution 1591 (2005) concerning the Sudan. 

Note verbale dated 13 January 2010 from the Permanent Mission of Brazil to the United Nations addressed to 

the Chairman of the Committee. S/AC.47/2010/3. 2010. 
281 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Security Council Committee established pursuant to resolution 

1718 (2006). Note verbale dated 26 May 2010 from the Permanent Mission of Brazil to the United Nations 

addressed to the Chairman of the Committee. S/AC.49/2010/7. 2010; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS. Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006). Note verbale dated 29 

September 2016 from the Permanent Mission of Brazil to the United Nations addressed to the Chairman of the 

Committee. S/AC.49/2016/63. 2016; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Security Council 

Committee established pursuant to resolution 1718 (2006). Note verbale dated 20 June 2017 from the Permanent 

Mission of Brazil to the United Nations addressed to the Chair of the Committee. S/AC.49/2017/75. 2017; 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Security Council Committee established pursuant to resolution 

1718 (2006). Note verbale dated 5 January 2018 from the Permanent Mission of Brazil to the United Nations 

addressed to the Chair of the Committee. S/AC.49/2018/2. 2018. 
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aos Estados em 2001, por meio da Resolução 1373, mas foi efetuada pelo Brasil 15 anos 

depois, a partir da Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016.282  

De maneira similar, embora o CSNU venha adotando sanções de bloqueio de bens de 

pessoas físicas e jurídicas desde o início dos anos 2000, sobretudo contra entidades 

envolvidas em atividades terrorista, somente em 2015 a legislação brasileira passou a contar 

com procedimento específico para dar cumprimento às constrições determinadas pelo CSNU, 

por meio da ação judicial prevista na Lei n. 13.170/15, de 16 de outubro de 2015. Conforme 

o art. 4º da Lei, uma vez incorporada a resolução no ordenamento interno, o Ministério da 

Justiça deve comunicar a Advocacia-Geral da União a esse respeito, para que proponha a 

ação de indisponibilidade dentro de 24 horas.283 O processo tramitará sob segredo de justiça, 

devendo o juiz responsável decidir liminarmente sobre a indisponibilidade de bens também 

no prazo de 24 horas.284 A fim de garantir a efetividade do bloqueio, apenas após a sua 

realização os interessados são intimados para se manifestarem no processo, podendo então 

exercer o contraditório e buscar demonstrar eventual irregularidade na constrição.285 

Contudo, por se tratar de procedimento sigiloso e relativamente recente, ainda não há notícias 

de bens que foram bloqueados com base nele. A única menção de sua utilização pelas 

autoridades brasileiras foi feita em relatório encaminhado ao CSNU em setembro de 2016, 

indicando que, embora o Judiciário tivesse concedido duas liminares de indisponibilidade de 

bens contra pessoas listadas pelo Conselho, não haviam sido encontrados bens ou direitos 

destas em território nacional.286 

                                                 

282
 BRASIL. Lei 13.260, de 16 de março de 2016. Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5o da 

Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e 

reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis nos 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 

12.850, de 2 de agosto de 2013. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 mar. 2016, edição 

extra, p. 1. 
283 BRASIL. Lei n. 13.170/15, de 16 de outubro de 2015. op. cit. art. 4. 
284 Ibid. art. 5. 
285 Ibid. art. 5, §1º.  
286 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Security Council Committee established pursuant to resolution 

1718 (2006). Note verbale dated 29 September 2016 from the Permanent Mission of Brazil to the United 

Nations addressed to the Chairman of the Committee. op. cit. 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

150 

Observa-se, assim, que a prática brasileira, além de promover a incorporação de 

resoluções do CSNU caso a caso – o que já implica uma demora inicial entre a emissão da 

resolução e a adoção de medidas para seu cumprimento –, conta com poucos mecanismos 

estabelecidos propriamente para a execução interna de sanções do Conselho de Segurança. 

Embora os decretos presidenciais estabeleçam o dever das autoridades administrativas de 

cumprirem com as determinações do CSNU, não preveem prazos para a adoção de medidas 

nesse sentido, orientações quanto aos tipos de providências mais adequadas ou quanto ao 

monitoramento destas pelos órgãos supervisores, ou mesmo penalidades pelo não 

atendimento à resolução. Com isso, tem-se um sistema descentralizado no qual é difícil 

avaliar se as sanções do CSNU estão sendo de fato implementadas, em especial de forma 

eficiente. 

Essas deficiências vêm sendo discutidas em particular no âmbito do GAFI, o qual, 

como mencionado anteriormente, tem emitido recomendações para que seus membros 

promovam o cumprimento expedito de sanções do CSNU relativas a práticas de terrorismo, 

financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, sobretudo 

quanto ao congelamento de ativos de pessoas e entidades designadas pelos Comitês de 

Sanções do Conselho.287 Ao passo em que o GAFI reconheceu avanços recentes na legislação 

brasileira quanto à coibição de tais práticas, sobretudo a promulgação das supracitadas Leis 

n. 13.170/15 e 13.260/16, também observou que aprimoramentos ainda eram necessários na 

implementação de mecanismos contra o terrorismo e seu financiamento, bem como de 

sanções dirigidas financeiras estabelecidas pelo CSNU.288 Em especial, em relatório de 

                                                 

287 GAFI. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & 

Proliferation. The FATF Recommendations. Paris: GAFI, 2012-2018. p. 11. Disponível em: <http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>. Acesso 

em: 31 dez. 2018. 
288 GAFI. Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Valencia, 21-23 June 2017. Statement on Brazil’s 

progress in addressing the deficiencies identified in its mutual evaluation reports, since the FATF statement of 

February 2017. Disponível em: <http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/brazil/documents/outcomes-plenary-

june-2017.html>. Acesso em: 31 dez. 2018; GAFI. Outcomes FATF-MENAFATF Joint Plenary, 27-29 June 

2018. Brazil’s progress in addressing the deficiencies identified in its mutual evaluation report. Disponível em: 

<http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/brazil/documents/outcomes-plenary-june-2018.html>. Acesso em: 31 

dez. 2018. 
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avaliação emitido em 2010, o GAFI apontou que, embora instituições financeiras estejam 

submetidas a regulamentos estritos com o objetivo de coibir fraudes e o financiamento de 

práticas ilícitas, notadamente nos setores bancário, de valores mobiliários e de seguros, as 

informações de que os órgãos fiscalizadores dessas instituições dispõem sobre o 

cumprimento de tais normas ainda são escassas.289 Com isso, prejudica-se a eficiência do 

monitoramento e, consequentemente, põe-se em dúvida a real efetividade dos mecanismos 

de controle.  

Essas críticas do GAFI e, principalmente, a ameaça de suspender a participação do 

Brasil no Grupo caso os mecanismos de execução de sanções dirigidas financeiras não 

fossem aprimorados, foram importante fator para motivar a apresentação dos Projetos de Lei 

n. 10.431/2018 e 181/2018 ao Congresso Nacional. 

A principal inovação trazida por tais Projetos se refere à atribuição de executoriedade 

imediata às resoluções sancionatórias de CSNU, de modo que, uma vez adotadas pelo 

Conselho, estas estariam desde logo incorporadas ao ordenamento brasileiro e as autoridades 

nacionais já estariam obrigadas a executá-las, independentemente de quaisquer atos de 

internalização ou homologação.290 Com isso, visa-se a afastar por completo a prática atual de 

incorporação das resoluções por meio de decreto presidencial.  

Nesse ponto, há uma distinção entre os projetos, na medida em que o PL n. 10.431/18 

restringe a executoriedade imediata às resoluções que estabeleçam sanções relacionadas ao 

terrorismo, ao financiamento do terrorismo, ou à proliferação de armas de destruição em 

massa, ao passo em que o PL n. 181/2018 propõe que tal caráter se estenda a quaisquer 

resoluções sancionatórias do CSNU, independentemente do conteúdo destas.291 

                                                 

289 GAFI. Mutual Evaluation Report. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. 

Federative Republic of Brazil. Paris: GAFI, 2010. Disponível em: <http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Brazil%20full.pdf>. Acesso em: 31 dez. 2018. 
290 BRASIL. Projeto de Lei n. 10.431 de 2018. op. cit. art. 6; BRASIL. Projeto de Lei do Senado n. 181 de 

2018. op. cit. art. 6. 
291 BRASIL. Projeto de Lei n. 10.431 de 2018. op. cit. art. 6, §1º; BRASIL. Projeto de Lei do Senado n. 181 de 

2018. op. cit. art. 6, §1º. 
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Compreende-se que a limitação trazida no PL n. 10.431/18 busca deixar claro que o projeto 

atende às recomendações do GAFI, mencionadas em sua justificação.292 No entanto, 

considerando que o Brasil continua submetido ao cumprimento de todas as decisões do 

CSNU nos termos da Carta da ONU, o estabelecimento de diferentes mecanismos de 

incorporação a partir do conteúdo da resolução criaria entraves desnecessários à 

implementação uniforme das sanções determinadas pelo Conselho, sendo a proposta do PL 

181/18 mais coerente nesse aspecto. 

A fim de garantir que as autoridades internas terão ciência das novas determinações 

do CSNU e poderão ter acesso aos termos precisos destas, os Projetos de Lei também 

preveem que as resoluções deverão ser publicadas no Diário Oficial da União em língua 

portuguesa, em prazo a ser definido em regulamento.293 Além disso, o art. 8º dos Projetos de 

Lei traz expressamente a vedação ao descumprimento de sanções impostas pelo Conselho de 

Segurança por quaisquer brasileiros ou pessoas naturais e jurídicas em território nacional, 

sem, contudo, estabelecer consequências ou eventuais penalidades em caso de desrespeito às 

sanções.294 

Quanto ao modo de execução das sanções no plano interno, os Projetos de Lei 

reiteram a autonomia das autoridades administrativas para determinarem as providências 

necessárias à observância das resoluções do CSNU, estabelecendo que Ministério da Justiça 

deve comunicar às instituições competentes quanto a indisponibilidades de ativos, controle e 

saída de pessoas do território nacional e restrições de importação e exportação para que assim 

procedam.295 Especificamente quanto às sanções envolvendo constrição patrimonial, 

dispõem os Projetos estas deverão ser executadas pelas pessoas previstas no art. 9º da Lei n. 

                                                 

292 BRASIL. Projeto de Lei n. 10.431 de 2018. p. 14. 
293 BRASIL. Projeto de Lei n. 10.431 de 2018. op. cit. art. 7; BRASIL. Projeto de Lei do Senado n. 181 de 

2018. op. cit. art. 7. 
294 BRASIL. Projeto de Lei n. 10.431 de 2018. op. cit. art. 8; BRASIL. Projeto de Lei do Senado n. 181 de 

2018. op. cit. art. 8. 
295 BRASIL. Projeto de Lei n. 10.431 de 2018. op. cit. art. 10; BRASIL. Projeto de Lei do Senado n. 181 de 

2018. op. cit. art. 10. 
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9.613/98 (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro), nos termos definidos por seus 

respectivos órgãos reguladores ou fiscalizadores.296 A referida Lei, por sua vez, trata de 

crimes de lavagem de dinheiro, sendo que seu art. 9º elenca pessoas físicas e jurídicas que 

exerçam atividades de modo geral relacionadas ao sistema financeiro ou à comercialização 

de bens e ativos – bancos, seguradoras, bolsas de valores, imobiliárias, empresas de 

arrendamento mercantil, entre outras –, as quais devem adotar cautelas quanto à identificação 

de seus clientes, manutenção de registros e comunicação de operações financeiras no intuito 

de prevenir a ocorrência de práticas ilícitas.297 Assim, de acordo com os Projetos de Lei, 

caberia aos órgãos fiscalizadores dessas entidades comerciais emitirem normas que 

estabelecessem e regulamentassem os procedimentos de indisponibilidade de bens a partir de 

resoluções do CSNU, que então seriam executados por cada um dos entes fiscalizados. De 

igual maneira, tais órgãos ficariam responsáveis por monitorar as medidas de 

indisponibilidade de bens adotadas e aplicar as penalidades administrativas cabíveis em caso 

de descumprimento.298 Propõe-se, dessa forma, que o bloqueio de bens seja realizado 

exclusivamente em âmbito administrativo, revogando-se expressamente a Lei n. 

13.170/15.299  

De modo geral, percebe-se um esforço do legislador para que as decisões do Conselho 

de Segurança sejam implementadas de forma mais célere no ordenamento brasileiro, tanto 

ao determinar a incorporação automática das resoluções quanto ao formalizar a prática 

brasileira de atribuir aos órgãos administrativos a responsabilidade por tomar medidas 

adequadas para a execução das sanções. Não obstante, percebem-se de plano duas 

                                                 

296 BRASIL. Projeto de Lei n. 10.431 de 2018. op. cit. art. 9; BRASIL. Projeto de Lei do Senado n. 181 de 

2018. op. cit. art. 9. 
297

 BRASIL. Lei n. 9.613/98. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a 

prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, 

DF, 04 mar. 1998, Seção 1, p. 1. art. 9.  
298 BRASIL. Projeto de Lei n. 10.431 de 2018. op. cit. art. 26, parágrafo único; BRASIL. Projeto de Lei do 

Senado n. 181 de 2018. op. cit. art. 24, parágrafo único. 
299 BRASIL. Projeto de Lei n. 10.431 de 2018. op. cit. art. 36; BRASIL. Projeto de Lei do Senado n. 181 de 

2018. op. cit. art. 33. 
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deficiências quanto aos Projetos de Lei que obstam avanços significativos na implementação 

de resoluções do CSNU no ordenamento brasileiro: primeiramente, no que tange à própria 

constitucionalidade da proposta de executoriedade imediata das resoluções e, em segundo 

lugar, quanto à real eficiência dos mecanismos de execução das sanções nos termos 

propostos. 

Em relação ao primeiro ponto, é importante esclarecer que a crítica a ser feita abrange 

também o atual procedimento de incorporação de decisões do CSNU por meio de decreto 

presidencial. Em que pese a Constituição não contenha referência específica ao Conselho de 

Segurança ou à ONU, seu artigo 49, inciso I, prevê norma geral quanto à competência 

exclusiva do Congresso Nacional para resolver sobre “tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”. 

Ao não limitar a disposição apenas a ajustes entre Estados, mas incluir o termo “atos 

internacionais”, o constituinte parece ter tido o intuito de abranger de maneira ampla as 

práticas formais produtoras de normas internacionais. Assim, compreende-se que resoluções 

de organizações internacionais que estabeleçam obrigações vinculantes a Estados, como é o 

caso das decisões emitidas pelo CSNU, enquadram-se nessa categoria, devendo, portanto, 

ser submetidas à prévia aprovação do Congresso para que possam surtir efeitos no 

ordenamento doméstico. Tal interpretação se justifica ainda diante da relevância de tais 

decisões, as quais criam novos deveres jurídicos cujo cumprimento depende da tomada de 

uma série de medidas administrativas e legislativas, as quais podem inclusive demandar mais 

recursos dos Estados do que alguns tratados por eles celebrados.300 Seria, assim, inconsistente 

exigir o crivo do Congresso Nacional para a incorporação de tratados e não de resoluções 

internacionais que também implicam “encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional”, nos termos do supracitado artigo 49.301 

                                                 

300 DROUBI, Sufyan El. op. cit. p. 258. 
301 Loc. cit. 
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Além disso, ainda que se considere que a obrigação de “aceitar e executar” as decisões 

do CSNU está prevista no artigo 25 da Carta da ONU – norma que já integra o ordenamento 

brasileiro –, reitera-se que tal disposição não detalha os meios através dos quais tal execução 

será realizada e não dota, por si só, as resoluções do Conselho de executoriedade imediata no 

plano doméstico.302 Desse modo, não há conflito entre a Carta e as previsões constitucionais 

sobre a competência do Congresso. Mesmo que tal conflito existisse, o referido tratado não 

possui o condão de alterar ou mitigar os efeitos do dispositivo constitucional, vez que, 

conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, possui força interna de lei ordinária, 

hierarquicamente inferior à Constituição.303 

Portanto, entende-se que não apenas a atual prática de incorporação de resoluções do 

CSNU por meio de decreto presidencial é inconstitucional, como também que a introdução 

de norma tornando automática tal incorporação somente poderia ser feita por meio de emenda 

à Constituição. Tem-se, assim, que a aprovação do PL 10.431/18 ou do PL 181/18 como lei 

ordinária ensejaria sua inconstitucionalidade formal parcial, obstando a executoriedade 

imediata das resoluções sancionatórias do Conselho. 

Ainda, independentemente da questão constitucional, maiores considerações são 

necessárias quanto ao tratamento dado nos Projetos de Lei à execução das sanções impostas 

pelo CSNU. 

De início, observa-se que, ao estabelecerem o dever geral das autoridades 

administrativas de promoverem as medidas necessárias à implementação das resoluções, os 

Projetos de Lei não trazem qualquer inovação, mas apenas confirmam a prática já existente. 

                                                 

302 Posição contrária é defendida por Marcelo Baumbach, segundo quem as disposições dos artigos 25 e 103 da 

Carta da ONU seriam suficientes para dispensar a intervenção do Congresso Nacional no processo de 

incorporação de resoluções do Conselho de Segurança. Ver: BAUMBACH, Marcelo. Sanções do Conselho de 

Segurança: Direito Internacional e prática brasileira. Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2014. p. 192. 
303 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 80.004/77. Brasília, 01 de junho de 1977. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=175365>. Acesso em: 31 dez. 2018; 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI-MC 1480-3/DF. Brasília, 04/09/1997. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347083>. Acesso em: 31 dez. 2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=175365
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De fato, é relevante que os órgãos com conhecimento técnico e experiência específica em 

cada setor tenham flexibilidade para avaliarem o método mais adequado de implementar a 

resolução no caso concreto. Entretanto, a ausência de diretrizes mínimas para a atuação 

desses órgãos pode comprometer a eficiência das sanções. Em particular, os Projetos de Lei 

não indicam um prazo para que as autoridades administrativas executem as determinações 

do Conselho ou mesmo penalidades caso deixem de fazê-lo ou as descumpram. Tal cenário 

pode comprometer a rapidez que muitas vezes é necessária para que as sanções do CSNU 

alcancem seus objetivos, prejudicando, assim, o regular cumprimento pelo Brasil de suas 

obrigações sob a Carta da ONU. 

No tocante às sanções de indisponibilidade de bens, ao propor a revogação do 

procedimento judicial atualmente existente e a condução dessas medidas na esfera 

administrativa, o legislador teve por objetivo trazer maior agilidade ao bloqueio.304 Não 

obstante, também nesse ponto o trâmite administrativo não se mostra o mais eficiente. 

A Lei 13.170/15 estabelece em seu texto todas as fases da ação de indisponibilidade, 

trazendo um procedimento já estruturado e que deve ser apenas seguido pelo julgador. Por 

outro lado, os Projetos de Lei encarregam os órgãos supervisores e fiscalizadores das pessoas 

elencadas na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de elaborarem as normas para que 

aquelas promovam o bloqueio de bens, o que poderá implicar lapso de tempo em que não há 

procedimento estabelecido para a constrição patrimonial, inviabilizando a execução da 

sanção. Mesmo após a emissão das normas relevantes, há de se considerar que os Projetos de 

Lei tampouco preveem prazo para que a medida de indisponibilidade de bens seja proposta 

ou efetuada. Dessa forma, haveria o risco de que os regulamentos administrativos que 

viessem a ser adotados estabelecessem prazos excessivos ou, similarmente, não indicassem 

prazo algum nesse sentido, gerando o risco de morosidade e ineficiência no bloqueio de bens. 

Tal cenário representaria um retrocesso em relação às disposições da Lei n. 13.170/15, 

                                                 

304 BRASIL. Projeto de Lei n. 10.431 de 2018. op. cit. p. 15. 
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segundo as quais o prazo tanto para a propositura da ação de indisponibilidade quanto para a 

decisão liminar sobre o bloqueio é de 24h cada. 

Outra questão a ser considerada é que a instauração de múltiplos processos 

administrativos de indisponibilidade de bens, além de dificultar o monitoramento a respeito 

de quais ativos foram bloqueados e quais porventura estariam liberados, leva também à falta 

de uniformidade entre os procedimentos. Abre-se margem para situações, por exemplo, em 

que o processo de indisponibilidade é instaurado mais rapidamente por determinadas 

entidades ou em que o bloqueio de certos bens é realizado antes dos demais. Com isso, o 

interessado seria notificado sobre a medida de indisponibilidade de parte de seus ativos em 

um processo e poderia deduzir de antemão que outros estariam em curso, tendo, assim, 

oportunidade de buscar ocultar seus bens ainda não bloqueados. Esse risco não ocorre na 

ação judicial vigente, tendo em vista que a indisponibilidade é decretada em relação a 

quaisquer tipos de bens em um único ato e o interessado é notificado a respeito apenas após 

o cumprimento integral da medida. 

Ainda que as sanções patrimoniais do CSNU fossem implementadas por meio de 

processos administrativos, é impossível afastar o controle judicial sobre tais medidas, visto 

que, conforme o art. 5, inciso XXXV, da Constituição, “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Dessa forma, as pessoas afetadas pela 

indisponibilidade de bens poderiam recorrer ao Judiciário a qualquer tempo com o objetivo 

de suspender e reverter os efeitos da sanção, podendo retardar o cumprimento da decisão do 

CSNU. 

Não fossem essas deficiências e imprecisões que põem em dúvida a eficiência de 

eventuais procedimentos administrativos de bloqueio de bens, a própria constitucionalidade 

da decretação de medidas de constrição patrimonial sem a intervenção do Judiciário é questão 
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controversa, estando atualmente em discussão perante o STF.305 Desse modo, até que tal 

questão seja definida de forma definitiva, a efetividade de medidas administrativas de 

indisponibilidade de bens estaria comprometida.  

Importante relembrar, por fim, que o estabelecimento de mecanismos administrativos 

para a execução interna de resoluções do CSNU não dispensa a necessidade de atuação do 

Congresso para o cumprimento de medidas que só podem ser adotadas por meio de lei em 

sentido formal, como é o caso da criação de novos tipos penais, a exemplo do financiamento 

do terrorismo através da Lei n. 13.260/16. 

4.  CONCLUSÃO 

Os Projetos de Lei n. 10.431/18 e 181/18 trazem poucas alterações substanciais 

quanto aos mecanismos de implementação de resoluções do CSNU no ordenamento 

brasileiro, ao invés disso consolidando a situação já existente em que as autoridades 

administrativas, cada qual em sua área de competência, adotam as providências e as normas 

que entendem necessárias ao cumprimento das sanções. Tal abordagem possui pontos 

positivos, sobretudo ao garantir que os órgãos estatais tenham suficiente flexibilidade para 

avaliarem as medidas adequadas no caso concreto. Contudo, a falta de diretrizes legais que 

proporcionem uniformidade e melhor coordenação entre esses órgãos, bem como a ausência 

de prazos e penalidades que estimulem a célere conformidade com as resoluções do 

Conselho, ainda são obstáculos ao pleno cumprimento destas. Tais deficiências 

comprometem também eventuais processos administrativos de indisponibilidade de bens, 

tornando-os menos eficientes do que o atual mecanismo da Lei n. 13.170/15, a qual permite 

que o bloqueio se dê em curto prazo e em procedimento judicial único.  

                                                 

305 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OAB questiona decretação de indisponibilidade de bens pela Fazenda 

Pública independentemente de decisão judicial. 23 de abril de 2018.  Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376197>. Acesso em: 03 jan. 2018. 
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A principal inovação proposta nos Projetos de Lei, a saber, a incorporação automática 

das resoluções sancionatórias do CSNU no direito interno, embora seja importante para 

assegurar a eficácia de tais resoluções, vai de encontro ao art. 49, inciso I, da Constituição. 

É então relevante que essa alteração seja introduzida por meio de Emenda Constitucional, 

evitando-se quaisquer questionamentos quanto à sua regularidade formal. 

Portanto, vê-se que os Projetos de Lei ainda necessitam de maiores discussões e 

detalhamentos para que de fato contribuam com a implementação de decisões do CSNU pelo 

Brasil, em cumprimento à Carta da ONU e em atendimento às recomendações do GAFI.  
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RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

BRASILEIRA: ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO E A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS  

Mariana Rezende Oliveira306  

Sophia Pires Bastos307 

Resumo: Diante da condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, no caso Gomes Lund, em 2010, o Ministério Público Federal, em cumprimento à 

sentença, ofereceu 37 denúncias buscando a responsabilização penal individual de agentes 

estatais responsáveis por graves violações de direitos humanos no período da ditadura. 

Contudo, há resistência do Judiciário brasileiro a essas demandas, dado que 27 delas foram 

sumariamente rejeitadas. Sabendo-se que a mesma determinação do caso Gomes Lund se 

reitera no caso Herzog, o objetivo deste trabalho foi analisar se existe e como opera a 

recepção pelas cortes nacionais das sentenças interamericanas. Após um panorama sobre o 

teor das condenações e as respectivas obrigações do Estado brasileiro, verificou-se, 

analisando as sentenças domésticas de rejeição da denúncia, que há menção aos fundamentos 

das condenações internacionais e à hierarquia de fontes, todavia, no sentido de rejeitá-los. O 

Judiciário resiste em aplicar o entendimento consolidado no Direito Internacional dos 

Direitos Humanos acerca da imprescritibilidade da obrigação de investigar e punir em se 

tratando de graves violações de direitos humanos ou de crimes contra a humanidade e o 

                                                 

306 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pesquisadora do Centro de 

Estudos sobre Justiça de Transição (CJT/UFMG). Orientadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG 

(CdH/UFMG). 
307 Graduada em Direito pela UFMG. Pesquisadora do CJT/UFMG. Estagiária da CdH/UFMG. Monitora do 

Grupo de Estudos em Direito Internacional dos Direitos Humanos (GEDI-DH) e do Grupo de Estudos 

Avançados do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (GEASIDH).  
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entendimento do Sistema Interamericano de incompatibilidade de leis de anistia ou qualquer 

outra excludente de punibilidade com a Convenção Americana.  

Palavras-chave: Corte Interamericana de Direitos Humanos. Graves violações de direitos 

humanos. Crimes contra a humanidade. 

Abstract: In light of Brazil’s conviction in the Gomes Lund case before the Inter-American 

Court of Human Rights, the Brazilian Federal Prosecutor’s Office initiated 37 criminal suits 

against agents responsible for committing gross human rights violations during the military 

dictatorship. However, there is still great resistance by the Brazilian judiciary, since 27 of 

these demands were summarily rejected. Knowing that the same determination is reiterated 

in the Herzog and others case, the aim of this work was to analyze if there is and how the 

reception by the national courts of the Inter-American sentences operates. After a brief 

overview of the contents of the convictions and the respective obligations of the Brazilian 

State, it was verified, by analyzing the domestic sentences rejecting the complaint, that there 

is a relative mention of the grounds of international convictions and the hierarchy of sources, 

however, in the sense of rejecting them. The Brazilian judiciary resists to apply the 

understanding in the International Human Rights Law of the imprescriptibility of the 

obligation to investigate and punish gross violations of human rights or crimes against 

humanity, as well as the understanding of the Inter-American System that amnesty laws or 

similar are inconsistent with the American Convention. 

1. Keywords: Inter-American Court of Human Rights. Gross violations of human 

rights. Crimes against humanity.INTRODUÇÃO 

Trinta e três anos após o fim da ditadura civil-militar brasileira, o processo de justiça 

de transição no país ainda enfrenta desafios e dificuldades para se consolidar. Ainda que não 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

162 

haja um modelo único e fechado de como tal processo deve ocorrer,308 é inegável que os 

estudos na área tendem para a busca da reparação das vítimas de abusos e graves violações 

de direitos humanos ocorridas no passado com foco implementação de programas nesse 

sentido; na promoção da memória e da verdade; na efetivação de uma reforma institucional; 

e na busca pela investigação e persecução penal dos perpetradores de abusos no período.309 

Paralelamente, o Estado brasileiro passou a assumir certas obrigações internacionais, 

mormente no âmbito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIPDH), 

que remetem a este último ponto de investigar, processar e, se cabível, punir os agentes 

responsáveis por cometer graves violações de direitos humanos e/ou crimes contra a 

humanidade, sendo incompatível a aplicação de leis de anistia ou qualquer outra excludente 

de responsabilidade que obstaculize tal processo. 

Por ter violado tal obrigação, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (Corte IDH), em outubro de 2010, no Caso Gomes Lund e outros 

(“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Em resposta à condenação, foi criado, em 2012, o 

“Grupo de Trabalho Justiça de Transição”, pela Procuradoria da República no Rio de Janeiro, 

que, desde então, tem atuado no sentido de promover ações penais com o fim de 

responsabilizar individualmente agentes estatais envolvidos em homicídios, torturas, 

desaparecimentos forçados, ocultação de cadáver e outros crimes cometidos de modo 

generalizado e sistemático durante o regime militar. 

Até o momento, foram oferecidas 37 denúncias em face de tais agentes. Por ocasião 

da visita in loco realizada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ao 

Brasil, no início de novembro de 2018, o Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CJT/UFMG),310 projeto de pesquisa e extensão 

voltado ao estudo de medidas de justiça de transição, com foco na América Latina, organizou 

                                                 

308 QUINALHA, 2012. 
309 OSMO, 2016; MEYER, 2012. 
310 Site do CJT/UFMG: <https://cjt.ufmg.br/>. Acesso em: dez/2018. 

https://cjt.ufmg.br/
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um relatório de acompanhamento de referidas ações criminais,311 verificando que, dos 37 

processos iniciados, 27 denúncias foram sumariamente rejeitadas, sete foram recebidas, duas 

aguardam manifestação sobre o recebimento ou não da denúncia e uma foi extinta devido à 

morte do acusado.  

Diante de uma nova condenação, publicada em julho 2018, no Caso Herzog e outros 

Vs. Brasil, que reitera a determinação para o Brasil de investigar e punir os responsáveis pelas 

violações ocorridas no período da ditadura, o objetivo deste trabalho é analisar se existe e 

como opera a recepção pelas cortes nacionais das sentenças condenatórias da Corte IDH no 

que tange à imprescritibilidade e ao caráter erga omnes da obrigação de investigar, sancionar 

e punir perpetradores de graves violações de direitos humanos e de crimes contra a 

humanidade, bem como à obrigação, no âmbito do SIPDH, de exercer o controle de 

convencionalidade.  

Para tanto, traçar-se-á um breve panorama sobre a natureza e a extensão das referidas 

obrigações. Após, analisar-se-á a fundamentação das decisões de rejeição de denúncia, 

considerando i) se houve menção às condenações em âmbito regional; ii) se houve análise de 

hierarquia de fontes internacionais e nacionais, com vistas a testar a hipótese de que os 

tribunais domésticos não dialogam com a corte regional e não utiliza fundamentos do Direito 

Internacional. Por fim, serão apresentadas as conclusões sobre as análises, cujos resultados 

indicam que existe a incorporação das decisões de tribunais internacionais às decisões 

internas, mas com o propósito de rejeitar seus fundamentos. 

 

                                                 

311 Disponível em: <http://www.iser.org.br/site/wp-content/uploads/2018/11/CJT.-Relato%CC%81rio-CIDH-

Ac%CC%A7o%CC%83es-Penais-FINAL.pdf>. Acesso em: dez/2018. 

http://www.iser.org.br/site/wp-content/uploads/2018/11/CJT.-Relato%CC%81rio-CIDH-Ac%CC%A7o%CC%83es-Penais-FINAL.pdf
http://www.iser.org.br/site/wp-content/uploads/2018/11/CJT.-Relato%CC%81rio-CIDH-Ac%CC%A7o%CC%83es-Penais-FINAL.pdf
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2. NATUREZA E EXTENSÃO DAS OBRIGAÇÕES INTERNACIONAIS 

ASSUMIDAS PELO BRASIL 

Em sentença de 24 de novembro de 2010, o Brasil foi condenado no Caso Gomes 

Lund e outros por detenções arbitrárias, tortura, desaparecimento forçado e execução 

extrajudicial empreendidos pelo Exército brasileiro contra mais de 70 pessoas, todas 

integrantes do movimento de resistência contra a ditadura denominado Guerrilha do 

Araguaia, entre os anos de 1972 e 1975. Em decorrência do crime de desaparecimento 

forçado, da obstaculização do acesso à justiça e à informação dos familiares e do sofrimento 

a eles infligido declarou-se a violação aos direitos à personalidade jurídica; à vida; à 

integridade pessoal; à liberdade pessoal; às garantias judiciais; à proteção judicial e à 

liberdade de expressão e pensamento. 

Considerando a proibição do desaparecimento forçado enquanto norma de jus cogens, 

a Corte IDH reafirmou sua jurisprudência constante no sentido de que os Estados possuem a 

obrigação de investigar graves violações de direitos humanos e, se for o caso, processar e 

punir seus responsáveis. Tal dever de investigar, em se tratando do crime de desaparecimento 

forçado, também teria alcançado o status de jus cogens. Em todo caso, tal investigação 

consiste em uma obrigação de meios, não de resultados, devendo ser iniciada ex officio e ser 

conduzida de modo sério, imparcial e efetivo (CORTE IDH, 2010, par. 138). 

Essa obrigação tem se consolidado desde o primeiro caso submetido ao Tribunal, 

Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, julgado em 1988. A Corte IDH entende que ela deriva 

da obrigação de garantir direitos, consagrada no art. 1.1 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (CADH), o que implica que “os Estados devem prevenir, investigar e punir toda 

violação dos direitos humanos reconhecidos pela Convenção e procurar, ademais, o 
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restabelecimento, caso seja possível, do direito violado e, se for o caso, a reparação dos danos 

provocados”.312  

Nesse ínterim, a iniciativa para a investigação não deve estar a cargo das próprias 

vítimas ou de seus familiares, nem da contribuição privada de elementos probatórios. É 

necessário, porém, que seja dado espaço à participação das vítimas de modo que sejam 

ouvidas e levadas em consideração na busca da verdade dos fatos e da efetivação de um 

procedimento reparatório.313 Ademais, tem-se a impunidade como um fator de contínua 

violação do livre e pleno exercício de direitos.314 

É nesse sentido que institutos como anistia, prescrição, coisa julgada e excludentes 

de responsabilidade são incompatíveis com o dever de investigar graves violações de direitos 

humanos.315 Reiterando sua jurisprudência constante e retomando o entendimento de vários 

organismos internacionais acerca da violação da obrigação internacional em questão, a Corte 

IDH pontuou que: 

são inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição e o 

estabelecimento de excludentes de responsabilidade, que pretendam impedir a 

investigação e punição dos responsáveis por graves violações dos direitos 

humanos, como a tortura, as execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, e os 

desaparecimentos forçados, todas elas proibidas, por violar direitos inderrogáveis 

reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. (CORTE IDH, 

2010, par. 171). 

Como segunda consequência, os Estados-Parte do SIPDH devem uniformizar sua 

prática jurídica – administrativa, legislativa e judicial – com as normas da Convenção 

Americana e sua respectiva interpretação pela Corte IDH, em atenção ao art. 2, CADH.316 

                                                 

312 CORTE IDH, 2010, par. 140. 
313 ibidem, par. 139 
314 O entendimento acerca da importância da obrigação de investigar, sancionar e punir também é adotado por 

organismos internacionais como: Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas; Comitê contra a Tortura 

das Nações Unidas; a antiga Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas; Corte Europeia de Direitos 

Humanos; Comissão Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos (CORTE IDH, 2010, par. 141-146).  
315 CORTE IDH, 2010, par. 149. 
316 CADH. Artigo 2. Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades 

mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os 
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Corresponde ao Estado, então, adotar todas as medidas cabíveis no sentido de efetivá-lo, 

deixando sem efeito disposições legais como aquelas que impedem a investigação de graves 

violações de direitos humanos, “uma vez que conduzem à falta de proteção das vítimas e à 

perpetuação da impunidade, além de impedir que as vítimas e seus familiares conheçam a 

verdade dos fatos”.317 

Trata-se do denominado “controle de convencionalidade,”318 que, inclusive, subjuga 

todos os poderes internos do Estado-Parte em questão. No caso Gomes Lund, a Corte IDH 

expressamente destacou a vinculação do Poder Judiciário à obrigação de exercer o controle 

de convencionalidade, no marco de suas competências. Com base nisso, o Tribunal 

Interamericano entendeu que carece de efeitos jurídicos a interpretação concedida à Lei de 

Anistia pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 153, julgada em abril de 2010, meses antes da condenação 

internacional ora em comento.319 

Já no Caso Herzog e outros, cuja sentença data de 15 de março de 2018, declarou-se 

a responsabilidade internacional do Estado brasileiro por não investigar, julgar e punir os 

responsáveis pela detenção arbitrária, tortura e morte de Vladimir Herzog, jornalista e 

opositor político ao regime militar, ocorridas em 25 de outubro de 1975. Entendeu-se pela 

                                                 

Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições 

desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais 

direitos e liberdades.  
317 CORTE IDH, 2010, par. 173. 
318 Vide: ALEIXO, Letícia Soares Peixoto; BASTOS, Sophia Pires. Controle de convencionalidade e gênero: 

perspectivas brasileiras no combate à disseminação não consensual de imagens íntimas. Revista Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, v. 64, p. 215-238, 2017. 
319 A ADPF 153 foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando a 

declaração da não recepção, pela Constituição de 1988, da interpretação do art. 1º, §1º, da Lei de Anistia, 

segundo a qual a anistia nela prevista alcançaria os crimes perpetrados pelos agentes estatais encarregados da 

repressão (MEYER, 2012). O Supremo Tribunal Federal declarou a improcedência da ação em abril de 2010. 

Em outubro de 2010, a Corte IDH declarou que as disposições da lei de anistia brasileira que impedem a 

investigação e sanção de graves violações de direitos humanos carecem de efeitos jurídicos (CORTE IDH, 

2010, par. 174); contudo, ainda hoje, as cortes nacionais fundamentam as decisões de rejeição de denúncias 

penais na interpretação conferida pelo STF na ADPF 153, conforme se verá no tópico 3. 
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violação dos direitos às garantias judiciais; à proteção judicial; ao direito de conhecer a 

verdade, consubstanciado nos dois já mencionados; e à integridade pessoal. 

A Corte IDH ponderou que os atos cometidos contra o jornalista devem ser 

considerados crimes contra a humanidade:320 

Os fatos descritos não deixam dúvidas quanto a que a detenção, tortura e 

assassinato de Vladimir Herzog foram, efetivamente, cometidos por agentes 

estatais pertencentes ao DOI/CODI do II Exército de São Paulo, como parte de um 

plano de ataque sistemático e generalizado contra a população civil considerada 

“opositora” à ditadura, em especial, no que diz respeito ao presente caso, jornalistas 

e supostos membros do Partido Comunista Brasileiro. Sua tortura e morte não foi 

um acidente, mas a consequência de uma máquina de repressão extremamente 

organizada e estruturada para agir dessa forma e eliminar fisicamente qualquer 

oposição democrática ou partidária ao regime ditatorial, utilizando-se de práticas 

e técnicas documentadas, aprovadas e monitoradas detalhadamente por altos 

comandos do Exército e do Poder Executivo. (CORTE IDH, 2018, par. 241, grifo 

nosso). 

Sabendo-se que a proibição de crimes contra a humanidade é amplamente aceita e 

reconhecida como norma imperativa de direito internacional,321 “[a] consideração dos crimes 

contra a humanidade como ‘crimes segundo o direito internacional’ indica que existem como 

crimes independentemente de que a conduta tenha sido tipificada no direito interno”.322 Nesse 

sentido, cairia por terra eventual argumento de que o delito não teria sido tipificado no 

ordenamento jurídico interno. 

Ainda, à época de sua consumação, em 25 de outubro de 1975, tem-se que a proibição 

desses crimes também já havia alcançado o status de norma de jus cogens,323 da qual 

decorrem obrigações erga omnes. A primeira delas que surge para os Estados é a de evitar 

que essas condutas ocorram. Caso ocorram, os Estados têm o dever assegurar que essas 

                                                 

320 Em suma, pode-se verificar quatro elementos básicos para a configuração desse crime: i) atos dirigidos 

contra a população civil; ii) que ocorram de forma sistemática ou generalizada; iii) respondam a uma política 

ou plano do Estado ou de organizações; e iv) que aquele que o comete tenha conhecimento do contexto 

sistemático ou generalizado em que o ato ocorre. 
321 CORTE IDH, 2018, par. 220. 
322 ONU, 2017, p. 31. 
323 CORTE IDH, 2018, par. 220. 
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condutas sejam processadas penalmente e seus autores punidos, via investigação ex officio, 

pelo que é incabível a aplicação de excludentes de responsabilidade como: i) prescrição; ii) 

princípio ne bis in idem; iii) leis de anistia; e iv) qualquer outra disposição análoga que o 

escuse de seu dever de investigar e, se necessário, punir.324  

Especificamente quanto à impossibilidade de declarar a prescrição desses crimes, sua 

imprescritibilidade era um princípio de direito internacional vigente antes mesmo da 

aprovação da Convenção sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e Contra a 

Humanidade, em 26 de novembro de 1968, pela Assembleia Geral das Nações Unidas.325  

Em suma, seja em se tratando de graves violações de direitos humanos, seja em se 

tratando de crimes contra a humanidade, persiste a obrigação de investigar, sancionar e punir 

os responsáveis por seu cometimento, bem como a de uniformizar a prática jurídica interna, 

por exemplo, declarando a inaplicabilidade de leis de anistia ou demais excludentes de 

punibilidade. No tópico a seguir, verificar-se-á como se operou a recepção das referidas 

condenações pelo Judiciário brasileiro no âmbito das decisões de rejeição de denúncias de 

responsabilização penal. 

3. JUDICIÁRIO BRASILEIRO E DECISÕES DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA: 

DIÁLOGO COM AS SENTENÇAS INTERAMERICANAS 

Por ocasião da visita in loco da CIDH ao Brasil, em novembro de 2018, o CJT/UFMG 

produziu relatório, atualizado até o dia 02 daquele mês e ano, acerca das denúncias 

apresentadas pelo MPF por fatos relacionadas a graves violações de direitos humanos 

ocorridas durante a ditadura civil-militar no Brasil. O relatório traz dados biográficos sobre 

as vítimas, perseguidas políticas; número da ação penal; acusado; capitulação do crime; e 

andamento processual da ação, contemplando as 37 denúncias oferecidas até aquele 

                                                 

324 CORTE IDH, 2018, pars. 231-232. 
325 CORTE IDH, 2018, par. 214-215. 
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momento. Dessas, 27 foram rejeitadas em primeiro grau, sete foram recebidas, duas 

aguardam manifestação sobre o recebimento ou não e uma foi extinta devido à morte do 

acusado.  

Com vistas a verificar a incorporação ou não pelo Judiciário brasileiro das sentenças 

interamericanas e do diálogo de fontes no Direito Internacional, entendemos profícua a 

análise das decisões de rejeição das denúncias, que, provavelmente, teriam que combater de 

forma mais veemente os fundamentos das condenações internacionais acerca da 

inaplicabilidade da Lei de Anistia, bem como da prescrição e demais excludentes de 

responsabilidade. 

Das 27 decisões de rejeição de denúncia, obteve-se acesso integral a 26: uma delas 

não foi disponibilizada integralmente, mas apenas o dispositivo, o que inviabilizou a análise 

de seus fundamentos326. Dessa forma, foram analisadas 26 decisões de rejeição de denúncia, 

elencando: i) se houve menção às condenações em âmbito regional; ii) se houve análise de 

hierarquia de fontes internacionais e nacionais, conforme tabela em anexo. 

Da análise, sobressaem-se algumas observações iniciais. Ao contrário do inicialmente 

previsto, a grande maioria das sentenças extintivas – 22, de 26 – referem-se tanto à 

condenação no Caso Gomes Lund, quanto a argumentos de Direito Internacional nos 

fundamentos da decisão. Não se trata, portanto, de desconhecimento, mas da adoção de uma 

postura de franca resistência em face desses argumentos. 

Vicky Jackson, em “Constitutional Engagement in a Transnational Era”, identifica 

três modelos de interação entre o direito internacional e doméstico no processo de tomada e 

decisão dos juízes: resistência, convergência e engajamento (JACKSON, 2010). A postura 

de resistência é caracterizada pelo rechaço às fontes e ao Direito Internacional, em face de 

                                                 

326 Trata-se do caso “João Batista Franco Drummond”, Ação Penal nº 0011528-34.2016.4.03.6181. 
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uma compreensão de supremacia das constituições nacionais sobre os tratados, em uma 

postura associada ao dualismo (JACKSON, 2010, p. 33-35).    

Dentre os 22 casos em que foram tratadas tanto a condenação pela Corte 

Interamericana, quanto à hierarquia entre fontes nacionais e internacionais, 10 casos, 

oriundos da Seção Judiciária de São Paulo, foram decididos com base na mesma 

fundamentação, copiada literalmente da Ação Penal nº 0007502-27.2015.4.03.6181, que tem 

como vítima o perseguido político Manoel Fiel Filho. Algumas passagens relevantes, 

repetidas nas 10 sentenças, são: 

Igualmente não procede o argumento ministerial sobre a influência do direito 

internacional na ordem jurídica interna, com vistas a caracterizar os fatos 

narrados na denúncia como crimes de lesa humanidade e, por isso, imprescritíveis 

ou insuscetíveis de anistia. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

"Pacto de San José da Costa Rica", foi assinada em 22/11/1969 e entrou em vigor 

apenas em 18/07/1978, conforme o artigo 74.2 da própria Convenção, bem como 

que a adesão pelo Brasil se deu através do Decreto n. 678, de 06/11/1992, publicado 

em 08/11/1992 e depositado em 25/09/1992. Mais de uma década após a prática do 

fato narrado na denúncia. Pois bem. Dentre os diversos princípios que regem o 

Direito Internacional Público, vale mencionar o da independência nacional, que se 

reflete na soberania em sentido amplo, o da prevalência dos direitos humanos, o da 

autodeterminação dos Estados, o da igualdade de Estados, o da prevalência da paz, 

o da busca da solução consensual para os conflitos, da cooperação entre os povos, 

entre outros.(...) descabe cogitar a aplicação retroativa das disposições e diretivas 

de direito internacional que pretendam invalidar, direta ou indiretamente, a 

aplicação da Lei nº 6.683/79. Defender tal entendimento contraria, sim e 

frontalmente, o dispositivo de decisão do Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 

153). Se existe outra arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 

320/DF), na qual o órgão ministerial considera que há boas chances de revisão do 

entendimento do E. STF, que se aguarde, pois, o pronunciamento do Pretório 

Excelso. (Grifo nosso) 

Outros dois casos cujas sentenças têm o mesmo fundamento são o de “Alex de Paula 

Xavier Pereira e Gelson Reicher” (Ação Penal nº 0000915-81.2018.4.03.6181) e “Ana Maria 

Nacinovic Corrêa, Iuri Xavier Pereira e Marcos Nonato da Fonseca” (Ação Penal nº 

0008172-31.2016.4.03.6181), em que se entendeu que: 

Logo, só é possível cogitar a aplicação da imprescritibilidade por conta de normas 

internacionais. Entretanto, só se pode admitir a aplicação no direito interno de 

uma norma internacional pela internalização. Com efeito, a internalização dos 

tratados era exigida tanto pela Constituição de 1967, com redação dada pela 

Emenda nº 1/69, em seus artigos 44, inciso I, e 81, inciso X, quanto pela 

Constituição de 1988, em seus artigos 49, inciso I, e 84, inciso VIII. Em 1968, 

consoante já mencionado, foi editada a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos 

Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade. Todavia, o Brasil não aderiu 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

171 

a tal instrumento normativo, de modo que a aludida convenção não foi 

internalizada. Nenhum instrumento normativo que estabelecesse claramente a 

imprescritibilidade foi internalizado pelo Brasil. Da mesma maneira, nenhuma 

norma constitucional ou infraconstitucional brasileira remete à aplicação no âmbito 

interno de alguma norma internacional sobre imprescritibilidade. Por tal linha de 

raciocínio já se vê que o ordenamento jurídico brasileiro também não acolheu a 

imprescritibilidade por meio da adoção de alguma norma de índole internacional. 

(...) não pode o costume estabelecer imprescritibilidade, por colidir com cláusula 

pétrea da Constituição de 1988. [Sobre Gomes Lund] não é possível admitir a 

supremacia de decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos à 

Constituição Federal sobre o mesmo assunto, considerando não só o princípio da 

soberania (ART. 1º, CEF/88), mas como o da independência nacional, 

autoderminação e igualdade entre os povos (art. 4º, CF/88). (Grifos nossos) 

Outra decisão marcante é a sentença do caso “Inês Etienne Romeu” (Ação Penal nº 

0170716-17.2016.4.02.5106). Nela, destacam-se dois argumentos: a anterioridade da Lei de 

Anistia em face da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes e o entendimento do julgador, exemplificativo da resistência dos 

juízes brasileiros a argumentos de direito internacional, de que “sentenças proferidas por 

tribunais de organismos estrangeiros não constituem documento. Petições e decisões 

judiciais proferidas em âmbito de medidas cautelares não constituem documentos”,327 sendo, 

portanto, consideradas incabíveis como provas para a instrução da ação.  

Um último caso que merece destaque, por ser divergente, é o da sentença “Pedro 

Ventura Felipe de Araújo Pomar” (Ação Penal nº 0011715-42.2016.4.03.6181). Em sua 

fundamentação, é reconhecida a natureza de crime contra a humanidade dos fatos narrados 

na denúncia e, por consequência, a imprescritibilidade e a impossibilidade de anistia de tais 

crimes por força de normas de natureza jus cogens.328 Reconhece-se, ademais, a submissão 

do Estado brasileiro à jurisdição da Corte IDH.329 Em suma, o julgador corrobora com os 

argumentos apresentados pelo MPF. Entretanto, ressalvado seu entendimento pessoal, 

entende que, por força da decisão na ADPF 153, a denúncia deve ser rejeitada. 

                                                 

327 BRASIL, 2017, p. 1589. 
328 BRASIL, 2016a, p. 11 
329 BRASIL, 2016a, p. 14 
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Em resumo, destaca-se que, em quatro casos, não houve sequer menção às 

condenações a nível internacional como parte dos fundamentos da decisão de rejeição, ainda 

quando argumentos de Direito Internacional e, expressamente, a condenação da sentença 

Gomes Lund tenham sido citadas nos relatórios das sentenças. Configura-se, dessa forma, 

uma omissão em face desses argumentos.  

Nos outros 22 casos analisados, a condenação no caso Gomes Lund e argumentos de 

Direito Internacional de Direitos Humanos foram expressamente rechaçados. Em 23 casos, 

houve análise de hierarquia das fontes internacionais, tendo sido trazidos argumentos da 

ordem de soberania nacional para justificar a não aplicabilidade da sentença da Corte 

Interamericana. Ressalta-se, dessa forma, que, à título de exceção, em uma sentença, a do 

caso “Luiz Eduardo da Rocha Merlino”, houve análise apenas de hierarquia entre normas de 

direito doméstico e internacional, sem menção à condenação no Caso Gomes Lund. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da análise de 26 das 27 decisões que extinguiram sem resolução de 

mérito as ações penais contra violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura 

militar brasileira mostram um quadro preocupante. Muito ao contrário de um dito 

“desconhecimento” em face das normas e fontes de Direito Internacional, notadamente, no 

campo dos direitos humanos, restou demonstrada uma aberta negação de aplicabilidade 

dessas normas pelo Poder Judiciário brasileiro. 

Ainda que haja uma minoria de casos em que sequer são mencionados esses 

argumentos – o que poderia corroborar a tese do desconhecimento –, a maioria expressiva 

das sentenças os destrincha e os afasta. Argumentos da ordem de soberania nacional são 

recorrentes, bem como questões referentes à temporalidade, questionando o momento de 

adesão do Brasil aos instrumentos citados pelo órgão acusador, como a Convenção contra a 

Tortura e mesmo o Pacto de San José da Costa Rica. De todas as sentenças, apenas uma 

reconhece o caráter de jus cogens da proibição de tortura e de crimes contra a humanidade. 

Ainda assim, rejeita a denúncia em face da decisão do STF na ADPF 153. 
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Os mecanismos e os argumentos utilizados na tomada de decisão judicial são objeto 

de amplo debate pela ciência jurídica. O presente estudo não pretende oferecer uma 

explicação final para as decisões nas ações penais sobre justiça de transição no Brasil, 

demanda que requer um aprofundamento nos motivos e contexto por trás das decisões. 

Oferece, lado outro, um diagnóstico da situação, de forma a orientar discussões acerca da 

resistência do Judiciário cumprir a condenação ao Estado brasileiro no caso Gomes Lund e, 

agora, no caso Herzog. Torna-se claro, pela análise das decisões, que a questão de fundo 

central não é um suposto desconhecimento dos julgadores acerca do Direito Internacional de 

Direitos Humanos – argumento que, destaca-se, já é fragilizado pela extensa pesquisa 

apresentada pelo MPF como cota de denúncia em todos os casos – mas uma efetiva negativa 

de sua aplicação. 
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Vítima(s) Ação Penal nº Houve menção às 

condenações em 

âmbito regional nos 

fundamentos da 

decisão? 

Houve análise de 

hierarquia de 

fontes 

internacionais e 

nacionais? 

Alceri Maria 

Gomes da Silva e Antônio 

Três Reis de Oliveira  

0005946-

82.2018.4.03.6181 

Sim Sim 

Alex de Paula 

Xavier Pereira e Gelson 

Reicher  

0000915-

81.2018.4.03.6181 

Sim Sim 

Aluízio Palhano 

Pedreira Ferreira  

0004204-

32.2012.4.03.6181 

Sim Sim 

Ana Maria 

Nacinovic Corrêa, Iuri 

Xavier Pereira e Marcos 

Nonato da Fonseca  

0008172-

31.2016.4.03.6181 

Sim Sim 
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André Grabois, 

João Gualberto Calatrone e 

Antônio Alfredo de Lima  

34255.2015.4.0

1.3901 

Sim Sim 

Arnaldo Cardoso 

Rocha, Francisco Penteado e 

Francisco Okama 

0011051-

11.2016.4.03.6181  

Sim Sim 

Carlos Nicolau 

Danielli    

0009756-

70.2015.4.03.6181  

Sim Sim 

Dimas Antônio 

Casemiro   

0008031-

41.2018.403.6181  

Sim Sim 

Frei Tito   0001208-

22.2016.4.03.6181  

Sim Sim 

Helber José Gomes 

Goulart   

0007052-

50.2016.4.03.6181  

Sim Sim 
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Hélcio Pereira 

Fortes    

0016351-

22.2014.4.03.6181  

Não Não 

Higino João Pio    5012165-

46.2018.4.04.7200 

Sim  Não 

Hiroaki Torigoe  0004823-

25.2013.4.03.6181  

Não Não 

Inês Etienne 

Romeu     

0170716-

17.2016.4.02.5106  

Sim Sim 

Joaquim Alencar 

de Seixas   

0015358-

42.2015.4.03.6181 

Sim Sim 

José Montenegro 

de Lima   

0015754-

19.2015.4.03.6181 

Sim Sim 
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Luiz Eduardo da 

Rocha Merlino   

0012647-

98.2014.4.03.6181  

Não Sim 

Manoel Conceição 

Santos   

0001217-

81.2016.4.03.6181  

Sim Sim 

Manoel Fiel Filho 

  

0007502-

27.2015.4.03.6181 

Sim Sim 

Maria Thomaz e 

Márcio Beck  

0003088-

91.2013.4.01.3503  

Sim Sim 

Mário Alves de 

Souza Vieira  

0801434-

65.2013.4.02.5101 

Sim Sim 

Pedro Ventura 

Felipe de Araújo Pomar  

0011715-

42.2016.4.03.6181 

Sim Sim 
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Ronaldo Mouth 

Queiroz  

0000827-

43.2018.4.03.6181 

 

Sim Sim 

Rui Osvaldo 

Aguiar Pfútzenreuter  

0009980-

71.2016.4.03.6181 

Sim Sim 

Virgílio Gomes da 

Silva  

0001147-

74.2010.4.03.6181 

 

Sim Sim 

Yoshitane Fujimori

  

0003768-

34.2016.4.03.6181 

Sim Sim 
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A CROSS-JUDICIAL FERTILIZATION ENTRE O SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL E A CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS: UM 

PROCESSO DE ARGUMENTAÇÃO À LUZ DO DIREITO COMPARADO 

Manuelita Hermes Rosa Oliveira Filha330 

Resumo: O estudo realizado tem como objetivo compreender a existência de uma cross-

judicial fertilization entre o Supremo Tribunal Federal – STF – e a Corte Europeia de Direitos 

Humanos – CEDH. Atualmente, observa-se a crescente tendência mundial de citação de 

precedentes estrangeiros, seja de tribunais nacionais de Estados estrangeiros, seja de tribunais 

internacionais. Diante do impacto da globalização nos direitos humanos, compreende-se 

como ocorre a cross-judicial fertilization entre o sistema europeu de proteção aos direitos 

humanos e o ordenamento brasileiro. A metodologia utilizada foi o método de abordagem 

dedutivo. A técnica abrangeu as pesquisas documental, bibliográfica e jurisprudencial. 

Verificou-se a configuração de uma argumentação persuasiva comparada, que permite 

reforçar a autoridade de decisões importantes ou politicamente sensíveis que busquem 

efetivar a chamada universalização dos direitos.  

Palavra-chave: Jurisdição constitucional; Corte Europeia de Direitos Humanos; Supremo 

Tribunal Federal; diálogo entre Cortes; Direito Comparado. 

Abstract: This research aims to understand the existence of a cross-judicial fertilization 

between the Brazilian Federal Supreme Court (STF) and the European Court of Human 

Rights (ECHR). Currently, there is a growing worldwide tendency to cite foreign precedents, 

whether from national courts of foreign States or from international tribunals. Considering 

the impact of the globalization of human rights, this article aims to understand how cross-

                                                 

330 Procuradora Federal. Mestre em Sistemas Jurídicos Contemporâneos pela Università degli studi di Roma 

Tor Vergata. Especialista em Justiça Constitucional e Tutela dos Direitos pela Università di Pisa e em Direito 

do Estado pela Universidade Federal da Bahia. 
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judicial fertilization occurs between the European system of protection of human rights and 

the Brazilian order. The methodology used was the deductive approach. The research 

technique covered documentary, bibliographical and jurisprudence researches. The findings 

show the configuration of a comparative persuasive argumentation, which allows reinforcing 

the authority of important or politically sensitive decisions that seek to enhance the 

effectiveness of the so-called universalisation of rights.  

Key Words: Constitutional jurisdiction; European Court of Human Rights; Brazilian 

Federal Supreme Court; judicial dialogue; Comparative Law. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

O estudo realizado tem como objetivo compreender a existência de uma cross-

judicial fertilization entre o Supremo Tribunal Federal – STF – e a Corte Europeia de Direitos 

Humanos – CEDH.  

Atualmente, observa-se a crescente tendência mundial de citação de precedentes 

estrangeiros, seja de tribunais nacionais de Estados estrangeiros, seja de tribunais 

internacionais. Mais precisamente, com o esteio no estudo comparado entre as diversas cortes 

constitucionais, há o desenvolvimento de um núcleo comum de democracia, direitos 

humanos e estado de Direito, com o fito de desenvolver e aprimorar as experiências 

constitucionais dos Estados, sobretudo no que tange aos direitos fundamentais. 

Trata-se da chamada cross fertilization ou transjudicial dialogue, que busca 

proporcionar o diálogo e a interação entre cortes constitucionais e internacionais, levando a 

uma consequente e paulatina convergência.  

Assim, busca-se compreender se e de que maneira ocorre a convergência entre o 

direito constitucional pátrio e o direito produzido no âmbito do Conselho da Europa, 

inclusive sob influência da Comissão de Veneza, tendo como objeto principal de análise a 

repercussão dos precedentes da Corte Europeia de Direitos Humanos na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. 
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Diante do impacto da globalização nos direitos humanos, o objetivo geral é 

compreender como ocorre a cross-judicial fertilization entre o sistema europeu de proteção 

aos direitos humanos e o ordenamento brasileiro.  

A metodologia utilizada foi o método de abordagem dedutivo. A técnica da pesquisa 

abrangeu as pesquisas documental, pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.  

Afrontar a problemática tratada reveste-se de originalidade e de importância no que 

tange à constatação da efetivação de uma interação entre os dois tribunais: STF e CEDH, 

sobretudo dada a ausência de vinculação entre ambos. 

 

2. DO DIREITO COMPARADO 

 

O objeto principal a ser desenvolvido neste tópico é, à luz da teoria do direito 

comparado, o que viria a ser uma visão comparada, é dizer, em que consiste, hoje, a 

utilização do direito comparado e quais são as suas atuais maneiras de utilização. 

Não é incomum, no Brasil, haver referências ao direito estrangeiro na doutrina 

jurídica. Menção ao direito comparado em livros, monografias, artigos e manuais, nos quais 

há um tópico referente ao que seria direito comparado, é também usual331. No entanto, o que 

se observa, muitas vezes, é a existência de uma mera notícia relativa a como é previsto um 

instituto normativo, de natureza material ou até mesmo processual, no direito estrangeiro. 

Deve-se salientar, contudo, que noticiar o tratamento normativo, ou seja, como 

determinado ordenamento estrangeiro prevê algo que também é internamente albergado pelo 

brasileiro, não é suficiente para caracterizar o direito comparado. 

                                                 

331 Reconhecendo ter incidido nesta imprecisão terminológica nos seus livros sobre recurso extraordinário e 

sobre ação popular, José Afonso da Silva prossegue aduzindo que “Nesses casos, essas referências ao Direito 

estrangeiro têm valor puramente informativo e nem sempre correto, porque não se tem certeza de que os 

dispositivos indicados do Direito estrangeiro estão ainda em vigor. (...) 

Não é direito comparado, pelo menos no que tange à Constituição essa pretendida correspondência de artigos é 

bastante discutível.” (DA SILVA, José Afonso. um pouco de Direito Constitucional Comparado. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 22-23.)  
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O ensino jurídico no Brasil, de base romanística,332 forma estudantes com esteio na 

utilização da doutrina, do texto normativo e, posteriormente, da consulta jurisprudencial333. 

Com esta formação, tem-se a noção do direito vigente no ordenamento interno, sem, muitas 

vezes, a compreensão da origem real dos institutos e da eventual existência de transposições, 

recepções ou imitações de outro ordenamento ou sistema jurídico. 

Impende conhecer a realidade jurídica além da nacional, como forma de ampliar o 

entendimento da própria conjuntura jurídica, vislumbrar semelhanças e disparidades, 

compreender institutos, efetuar sistematizações e configurar modelos. Tal perspectiva 

propicia uma visão plural e capaz de relativizar posturas e discussões teóricas outrora 

consolidadas, por vezes dirimindo-se dúvidas e pacificando-se controvérsias científicas. 

Com efeito, a dedicação ao exame do direito interno permite uma especialidade, sem 

dúvidas, mas, por outro lado, impede, algumas vezes, que sejam vislumbrados limites 

verificados na aplicação do direito e que sejam identificados e superados dogmas oriundos 

de uma formação voltada para manutenção da harmonia, da unidade e da coerência interna.  

O estudo do próprio ordenamento pode ser aprimorado por meio do conhecimento de 

outras referências, saindo-se, portanto, das fronteiras culturais e jurídicas que condicionaram 

o aprendizado e a compreensão do contexto jurídico no qual se está inserido. A obtenção de 

diferenciados elementos, modelos e classificações eficazes permite a evolução ou a releitura 

das matérias objeto de previsão no direito interno, levando-se à mutação e à inovação 

fundamentais ao seu crescimento.   

Na tentativa de romper as fronteiras nacionais, constata-se, contudo, a referência ao 

direito estrangeiro com escopo histórico-evolutivo ou mera notícia, como já mencionado. 

                                                 

332 A matriz brasileira é nitidamente romanística, mas pode-se afirmar que tem forte influência greco-romano-

cristã. Na formação do ordenamento jurídico brasileiro, constata-se, também, elementos germânicos e de 

Common Law, sobretudo, na atualidade, no âmbito da jurisprudência. Verifica-se, por conseguinte, a 

coexistência de modelos.  

Neste sentido, Rodolfo Sacco e Piercarlo Rossi: “La coesistenza, all’interno di ogni ordinamento, di più modelli 

ci pare un dato provato.”  (SACCO, Rodolfo; ROSSI, Piercarlo. Introduzione al Diritto Comparato. Itália: Utet 

Giuridica, 2015, p. 67). 
333 Vide SACCO, Rodolfo; ROSSI, Piercarlo. Introduzione al Diritto Comparato. Itália: Utet Giuridica, 2015, 

p. 56. 
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Não se trata, pois, de comparação como ciência jurídica. Como ensina Lucio Pegoraro, 

estudar o direito constitucional, o administrativo ou o penal em uma perspectiva mais ampla 

do que a nacional, dedicando-se ao direito estrangeiro em relação a estes ramos, revela uma 

primeira acepção do direito comparado; imprópria, todavia.  

É certo que o conhecimento da regra jurídica estrangeira é pressuposto da 

comparação.334 No entanto, a isto não se limita. 

A segunda e correta acepção seria, em verdade, a que entende comparar como a 

experiência de analisar o objeto específico – o comparandum – e confrontá-lo com todas as 

premissas, as consequências, as implicações, os problemas e as escolhas valorativas 

aplicáveis.335 

Como um ramo do Direito relativamente recente,336 a discussão sobre qual seria a sua 

natureza já provocou debates: método ou ciência? 

                                                 

334 Cf. SACCO, Rodolfo; ROSSI, Piercarlo. Introduzione al Diritto Comparato. Itália: Utet Giuridica, 2015, p. 

5; PIZZORUSSO, Alessandro. Corso di Diritto Comparato. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1983, p. 102.  

De igual modo, Lucio Pegoraro esclarece que o conhecimento do direito estrangeiro seria o meio em relação ao 

fim, consistente na comparação. Trata-se de uma condição lógica. E afirma, ainda, que: “L’esame comparato 

del diritto, infatti, segue la fase della conoscenza del diritto straniero (ignoto) e si concreta nel raffronto con un 

altro diritto (generalmente, il diritto dell’autore) al fine di coglierne somiglianze e differenze (e trarne ulteriore 

conseguenze).” (PEGORARO, Lucio; RINELLA, Angelo. Sistemi costituzionali comparati. Torino: G. 

Giappichelli Editore, 2017, p. 10.)  
335 PEGORARO, Lucio; RINELLA, Angelo. Sistemi costituzionali comparati. Torino: G. Giappichelli Editore, 

2017, p. 3. 
336 A literatura indica, contudo, exemplos de bases remotas do uso da comparação, como Licurgo (Esparta) e 

Sólon (Atenas), que viajaram através do mundo então conhecido para analisar as Instituições; Platão, que teria 

utilizado a comparação na elaboração de As Leis; Aristóteles, que na obra A Política realizou uma classificação 

com base no estudo comparado de 150 constituições de cidades gregas ou bárbaras; a redação das Leis das XII 

Tábuas (Cf. ANCEL, Marc. Utilidade e Métodos do Direito Comparado: Elementos de introdução geral ao 

estudo comparado dos direitos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1980, p. 19-20), a construção de 

origem romana consubstanciada no jus gentium (XXX) e, no século XVIII, o estudo de Montesquieu no seu Do 

Espírito das Leis (MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Martin Claret, 2003). Sobre o jus 

gentium, assim manifestou-se Édouard Lambert na sua palestra no Congrès International de Droit Comparé, 

realizado em Paris em 1900: “L’histoire du droit comparé, considérée comme instrument de dègagement d’un 

fond juridique commun à un certain nombre de législations ou de systèmes de droit, s’ètend, au contraire, sur 

un long cours de siècles. Sans remonter au précédent discuté de la loi des douze tables ou à d’autres exemples 

que relatent les traditions de l’antiquité, on trouvera déjà l’image – grossière encore – de notre droit commun 

législatif dans ce jus gentium romain dont vous ont entretenu dans leurs rapports sir Fréderic Pollock et M. 

Kowalewsky.” (LAMBERT, Édouard. Histoire du droit comparé, in Congrès International de Droit Comparé 

tenu à Paris du 31 juillet au 4 août 1900. Procès-verbaux des séances et documents. Tome premier. Paris: 

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1905, p. 53.). No que concerne à menção a Montesquieu como 

o primeiro comparatista, critica e elucida Marc Ancel: “(...) se se pode considerar Montesquieu como o iniciador 
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Esta pesquisa alinha-se ao entendimento de que o direito comparado pode ser, a um 

só tempo, método, quando se presta a ajudar outras ciências a alcançar seus próprios 

objetivos, e ciência autônoma, na medida em que visa à obtenção de novos conhecimentos, 

com seus métodos jurídicos específicos.337 

Importante mencionar os formantes.338 Estes seriam as variadas fontes, jurídicas ou 

não, que coexistem e influenciam-se entre si e na formação de um sistema ou de um 

ordenamento. Reconhecendo-se a existência de suas variadas espécies,339 podem ser 

mencionados, a título de exemplo, os formantes legal ou legislativo, doutrinário e 

jurisprudencial.340 

                                                 

da sociologia, da ciência política ou da política legislativa, bem como, juntamente e anterior a Beccaria, da 

política criminal, é preciso reconhecer que ele não possui nem o método histórico, nem o método comparativo 

que lhe permitiriam um estudo crítico das fontes e um exame sistemático do desenvolvimento das instituições. 

(...) A época das luzes é, portanto, em sua essência, estranha ao verdadeiro comparativismo jurídico.” (ANCEL, 

Marc. Utilidade e Métodos do Direito Comparado: Elementos de introdução geral ao estudo comparado dos 

direitos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1980, p. 20-21.) 
337 Neste sentido, Lucio Pegoraro, valendo-se das lições de Constantinesco: “Sicuramente, la comparazione è 

un metodo, se si intende che ‘metodo’ è un «modo di procedere, sistematico e funzionale, in una attività teorica 

o pratica, volto a garantire il conseguimento del fine predefinito», e anche «un procedimento razionale da 

seguire nella impostazioe e nella soluzione dei problemi», ovvero, in senso esteso, il procedere con 

«sistematicità, ordine e rigore nell’impostazione di una determinata attività»; ma altrettanto sicuramente è 

scienza, se con la parola ‘scienza’ si intende «una conoscenza organica e sistematica complessa, determinata 

da un principio rigoroso di verifica della sua validità».” (PEGORARO, Lucio; RINELLA, Angelo. Sistemi 

costituzionali comparati. Torino: G. Giappichelli Editore, 2017, p. 9.) 

Sobre o enquadramento do direito comparado como ciência, vide SACCO, Rodolfo; ROSSI, Piercarlo. 

Introduzione al Diritto Comparato. Itália: Utet Giuridica, 2015, p. 8-14; PIZZORUSSO, Alessandro. Corso di 

Diritto Comparato. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1983, p. 99-107.  
338 Inicialmente denominados de componentes, por Rodolfo Saccco, em 1964, e chamados formantes a partir 

de 1979. (cf. SACCO, Rodolfo; ROSSI, Piercarlo. Introduzione al Diritto Comparato. Itália: Utet Giuridica, 

2015, p. 57.) 
339 Nesta linha: “I sistemi giuridici moderni constano di un grande numero di formanti. In ognuno di esse si 

distinguono più formanti legali – uno a livello costituzionale, altri a livello di norma ordinaria, legale, 

regolamentare, ecc. -, alcuni formanti giudiziari, alcuni formanti dottorali. Alcuni formanti possono apparire 

non necessarii alla funzione del diritto – dichiarazioni di scienza, proclamazioni relative agli scopi della legge, 

ossia, agli effetti sperati dal legislatore, definizioni politologiche, ecc. -.”  (GAMBARO, Antonio; SACCO, 

Rodolfo. Sistemi Giuridici Comparati. Itália: Utet Giuridica, 2014, p. 4.)  
340 Michele Carducci refere-se ao que denomina os três “formantes” mundanos de origem jurídica, que seriam 

a legis-latio, a iuris-dictio e a interpretatio. E segue afirmando que “(...) o constitucionalismo marca o percurso 

histórico do Ocidente na direção da progressiva unificação destas ideias do direito compreendido como “re-

legitimação” terrena dos “formantes”. (CARDUCCI, Michele. Política, Democracia, Decisionismo: Justiça 

Constitucional e Constitucionalismo. Consensus ou Petitum? In: ROMBOLI, Roberto; DE ARAÚJO, Marcelo 

Labanca Corrêa de (org.). Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais. Belo 

Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 202.)   



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

186 

Subdividindo-se os principais formantes dos ordenamentos contemporâneos, quais 

sejam, legal, jurisprudencial e doutrinário, em categorias, os dois primeiros seriam ativos ou 

dinâmicos, na medida em que, respeitadas as variações existentes entre cada sistema jurídico, 

são idôneos a produzir direito cogente, ao passo que o último, relativo à doutrina, seria 

passivo.341 

O formante legislativo abrangeria não apenas a lei ou ato normativo em si, mas 

também a autoridade criadora, como o Poder Legislativo ou o Executivo do qual emane, por 

exemplo, uma medida provisória. O mesmo se diga do jurisprudencial, deve abranger não 

apenas a decisão, mas o órgão decisório, como, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. 

Quanto à doutrina, é inegável que não apenas uma publicação com enunciados teóricos e 

princípios é relevante, como também o pronunciamento ou opinião fundamentada elaborada 

pelo seu autor, ainda que manifestada oralmente, em sede de uma entrevista televisiva.   

A variabilidade da valoração de um formante é dependente de cada ordenamento e 

sistema jurídico, inclusive em função do tempo. A dinâmica de força é, destarte, mutável. No 

Brasil, por exemplo, assiste-se à diminuição da reverência à doutrina nacional342 e ao 

aumento da autoridade jurisprudencial, que não raro refere-se a entendimentos de intelectuais 

estrangeiros e a decisões de outros Estados como forma de fortalecer a fundamentação.  

Por derradeiro, vale mencionar a possibilidade de existirem formantes que não são 

verbalizados; são, em realidade, ocultos, implícitos e presentes na prática e na cultura 

jurídicas não raro de forma inconsciente. Conforme ensina Rodolfo Sacco, seriam os 

denominados criptotipos – crittotipi. Corresponderiam a atuações reiteradas, exercidas de 

                                                 

341 PEGORARO, Lucio; RINELLA, Angelo. Sistemi costituzionali comparati. Torino: G. Giappichelli Editore, 

2017, p. 12. 
342 Segundo Michele Carducci: “O ‘formante’ doutrinário torna-se ‘cada vez mais passivo’: deve legitimar, mas 

nao pode ‘alterar’, por isso deve ‘se dar’ um método.”  (CARDUCCI, Michele. Política, Democracia, 

Decisionismo: Justiça Constitucional e Constitucionalismo. Consensus ou Petitum? In: ROMBOLI, Roberto; 

DE ARAÚJO, Marcelo Labanca Corrêa de (org.). Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos 

Fundamentais. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 205.) 
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modo automático e tradicional, sem que haja uma verbalização ou formalização da 

necessidade de sua observância.343 

Quanto ao formante jurisprudencial, é notável a crescente valorização de 

entendimentos jurisprudenciais em países de origem romanística, como, na Europa, a Itália, 

e, na América Latina, o Brasil.  

No que atine à finalidade, Rodolfo Sacco aduz que a finalidade essencial e primária 

da comparação como ciência deve ser o melhor conhecimento dos modelos.344 Para o autor, 

a finalidade deve ser a aquisição de dados teóricos, independentemente da possível utilização 

dos resultados posteriormente, reconhecendo, ainda, o fascínio da potencialidade prática do 

direito comparado.345 

Além desta finalidade principal, podem ser enumeradas outras, de natureza 

secundária, chamadas de funções auxiliares, práticas, subsidiárias ou ulteriores da 

comparação.346 

Na doutrina contemporânea, Lucio Pegoraro, sem pretensão de exaurir as 

possibilidades, elenca as seguintes funções práticas: entender a si mesmo através do outro – 

o estudo do próprio direito, ou seja, do direito nacional; assistir ao legislador; construir 

direitos comuns – unificação e harmonização do direito; oferecer base à fundamentação 

judicial.347 

                                                 

343 SACCO, Rodolfo; ROSSI, Piercarlo. Introduzione al Diritto Comparato. Itália: Utet Giuridica, 2015, p. 119-

121. 
344 Cf. SACCO, Rodolfo; ROSSI, Piercarlo. Introduzione al Diritto Comparato. Itália: Utet Giuridica, 2015, p. 

11.  
345 Cf. SACCO, Rodolfo; ROSSI, Piercarlo. Introduzione al Diritto Comparato. Itália: Utet Giuridica, 2015, p. 

15. 
346 Conforme nomenclaturas citadas em PEGORARO, Lucio; RINELLA, Angelo. Sistemi costituzionali 

comparati. Torino: G. Giappichelli Editore, 2017, p.33. 
347 PEGORARO, Lucio; RINELLA, Angelo. Sistemi costituzionali comparati. Torino: G. Giappichelli Editore, 

2017, p. 33-38. 
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Importa aqui mencionar a função auxiliar concernente à fundamentação judicial. O 

direito estrangeiro e o direito internacional são citados por juízes, constitucionais ou não, 

ainda que a norma referida não seja vinculante para o respectivo Estado. Nestes casos, a 

decisão poderia ser prolatada prescindindo-se da menção à norma, mas, por razões 

argumentativas, faz parte da fundamentação, de forma a revelar atuação do direito comparado 

no (reforço do) convencimento do órgão judicial. 

3. A CROSS-JUDICIAL FERTILIZATION ENTRE O SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL E A CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS 

Há uma crescente valorização da jurisprudência348 atualmente no Brasil. Normas 

jurídicas ou decisões de outro país ou de uma organização internacional da qual o Estado não 

seja membro assumem o papel de fonte jurídica a ser de igual modo influente no formante 

em exame. 

O direito comparado passa a ter impacto no convencimento dos membros do tribunal 

no exercício da jurisdição constitucional e, por consequência, culmina por ter peso no 

complexo ordenamento jurídico pátrio.  

Certo é que a interpretação constitucional se vale de vários métodos em busca de uma 

solução que melhor garanta a aplicação da Constituição. O recurso à comparação nos 

julgados assume um papel, inicialmente, acessório, é dizer, compõe a fundamentação de 

modo ornamental349, uma vez que não há obrigação da citação ou observância da regra 

estrangeira ou internacional nem da decisão prolatada por um outro Estado ou Corte 

                                                 

348 Rodolfo Sacco e Piercarlo Rossi atribuem ao uso da comparação a causa da revalorização da jurisprudência 

nos países de base jurídica romanista, como o Brasil, mormente considerando que as decisões enunciam regras 

operativas pouco conhecidas. (SACCO, Rodolfo; ROSSI, Piercarlo. Introduzione al Diritto Comparato. Itália: 

Utet Giuridica, 2015, p. 62.) 
349 BAGNI, Silvia; PAVANI, Giorgia. Materiali essenziali per un corso di Diritto pubblico comparato. Bologna: 

Filo diritto editore, 2014, p. 196. 
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internacional. Esta situação costuma ser a regra, da qual a exceção que se destaca é a previsão, 

na Constituição da África do Sul, no artigo 39, que assim prevê:  

 

39. Interpretation of Bill of Rights 

(1) When interpreting the Bill of Rights, a court, tribunal or forum - 

(a) must promote the values that underlie an open and democratic society based on 

human dignity, equality and freedom; 

(b) must consider international law; and 

(c) may consider foreign law.
350

 

 

Angioletta Sperti351 discorre sobre o uso da comparação com recurso a precedentes 

estrangeiros, em particular no que atine ao tema da tutela dos direitos fundamentais. 

Identifica três diversos modelos, a saber: o primeiro, exemplificado pela Suprema Corte dos 

Estados Unidos, revelaria um uso limitado e cauto dos precedentes estrangeiros; o segundo, 

dialógico, compreenderia uma maior abertura à comparação, como ocorre na Suprema Corte 

do Canadá, que dedica especial atenção aos precedentes da Corte Europeia de Direitos 

Humanos; e o terceiro, que traria o uso do direito comparado não só com caráter instrumental 

à interpretação do direito nacional, mas como dever de sopesar princípios do direito 

internacional e faculdade de levar em consideração a jurisprudência das cortes 

constitucionais estrangeiras. O exemplo emblemático deste último é a África do Sul, 

conforme artigo 39 da sua Carta Constitucional, supratranscrito. 

No que concerne ao âmbito europeu, Javier Garcia Roca indica que a Corte Europeia 

de Direitos Humanos costuma realizar um vasto estudo comparado, sobretudo diante de 

controvérsias jurídicas atinentes às diferentes regulações estatais de um mesmo instituto. 

Seria o tribunal comparatista por excelência, em busca de um consenso normativo europeu.352 

                                                 

350 ÁFRICA DO SUL. Constitution of the Republic of South Africa, 1996. English text signed by the President; 

Promulgation Date: 18 December 1996; Commencement Date: 4 February 1997 – unless otherwise indicated. 

Disponível em: <https://www.westerncape.gov.za/legislation/constitution-republic-south-africa>. Acesso em: 

27 nov. 2018. 
351 SPERTI, Angioletta. I giudici costituzionali e la comparazione giuridica. 11 Giornale di Storia 

Costituzionale, 2006, p. 196-200.  
352 O autor esclarece, ainda, que frequentemente há uso do direito comparado como método, sem construção de 

classificações ou categoria comum: “A menudo se trata de un verdadero método comparado, puesto que la 

Corte de Estrasburgo integra esos argumentos comparados dentro de su motivación, aunque la comparación no 
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Calha perscrutar, então, qual seria a experiência do Brasil na citação de precedentes 

estrangeiros, mais precisamente daqueles oriundos da Corte Europeia dos Direitos Humanos, 

na jurisprudência constitucional emanada pelo STF em relação à tutela dos direitos 

fundamentais.  

Claro está que não existe relação hierárquica entre o Brasil e a Corte Europeia de 

Direitos Humanos. A citação feita é de forma voluntária, uma espécie de comunicação 

existente entre os tribunais.353 

Partindo da premissa segundo a qual a ideia de judicial dialogue é uma noção bastante 

imprecisa, da qual transjudicial communication seria uma espécie, Javier García Roca 

conclui que “ante un colectivo tan amplio y plural puede ser bueno no detenerse demasiado 

em los detalles”.354 Assim, o autor opta, acertadamente, por um conceito amplo e flexível de 

diálogo judicial no tocante à interação específica entre a Corte Europeia de Direitos Humanos 

e os tribunais constitucionais do Conselho Europeu, concluindo que: 

El diálogo engloba un conjunto de variadas actividades jurisdiccionales que 

unificamos bajo esta denominación y que sólo pueden comprenderse mediante un 

elemento teleológico, la construcción y garantía efectiva de unos derechos 

                                                 

siempre concluya en la edificación de una categoría común. Pero, otras veces, el Tribunal se contenta con 

mostrar primero el panorama legal europeo, el status quaestionis, para curiosamente resolver luego el assunto 

con una finta mediante una aproximación pragmática”. (GARCIA ROCA, Javier. El diálogo entre el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales en la construcción de un orden público 

europeo. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 30, 2012, p. 206.)  
353 GROPPI, Tania; PONTHOREAU, Marie-Claire. Introduction. The Methodology of the Research: How to 

Assess the Reality of Transjudicial Communication?  In: GROPPI, Tania; PONTHOREAU, Marie-Claire 

(edit.). The Use of Foreign Precedentes by Constitutional Judges. Oxford: Hart Publishing, 2014, p. 5-7. 

Sustentando que, neste caso, de voluntariedade, não há que se falar em judicial dialogue, no qual haveria 

produção de um comparado argumental ou construtivo de normas e de um comparado panorama legal 

pronuncia-se Javier Garcia Roca: “Esta situación no es la misma que la influencia persuasiva de otro tribunal 

internacional, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, u otro tribunal extranjero, como 

ha ocurrido cuando el TEDH cita a la Corte Suprema de Canadá, o a algún Tribunal Supremo o Constitucional 

no europeo. Una comunicación judicial basada en la influencia del derecho extranjero me parece diferente a lo 

que he denominado comparado constructivo o panorámico. (GARCIA ROCA, Javier. El diálogo entre el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales en la construcción de un orden 

público europeo. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 30, 2012, p. 207.) 
354 GARCIA ROCA, Javier. El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales 

Constitucionales en la construcción de un orden público europeo. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, 

núm. 30, 2012, p. 190. 
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fundamentales compatibles en un espacio europeo común, y no mediante 

expedientes procesales o formales.
355

 

Seguindo a linha de intelecção segundo a qual o diálogo judicial deve ser uma 

ferramenta dúctil para destinatários com culturas jurídicas diversas, Javier Garcia Roca 

identifica algumas situações específicas que ocorrem no terreno da prática jurídica do sistema 

europeu de proteção aos direitos humanos,356 a saber: 

 

a) A influência de um ordenamento jurídico em outro, seja por meio de 

jurisprudência consolidada, seja por uma doutrina científica específica. Podem-se 

distinguir dois tipos de influências: a unidirecional, como a citação de precedentes 

estrangeiros por uma corte ou tribunal, e a recíproca, com interação e 

enriquecimento mútuo entre as partes do diálogo. Haveria, neste caso, um real 

diálogo, dada a bilateralidade estabelecida, configurando-se o verdadeiro sentido 

da cross judicial fertilization; 

b) A construção de normas e argumentações com uso do direito comparado, 

levando à criação de princípios aptos a resolver o conflito. Destacando que são 

poucos os casos de sua utilização, o autor denomina esta situação de comparado 

argumental ou construtivo de normas e argumentações; 

c) A busca de soluções por consenso e base comum – consenso regional 

europeu, common background ou common basic experience – por meio da 

aplicação do método comparado e de um método indutivo; 

d) A interpretação constitucional conforme à Convenção Europeia de Direitos 

Humanos (secundum conventionem), que permite compreender o rol de direitos 

previstos pela constituição nacional em harmonia com o sistema europeu de 

proteção aos direitos humanos; 

e) A maior proteção doméstica – sobreproteção constitucional – a alguns 

direitos, ao passo que a Convenção Europeia de Direitos Humanos estabelece 

apenas uma proteção internacional mínima a revelar a necessidade de se inspirar 

nas jurisdições nacionais a fim de ampliar as garantias; 

f) A existência de uma margem de apreciação nacional na seleção dos meios 

para dar cumprimento às decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos. Há uma 

discricionariedade estatal quando da tomada de medidas aptas a alinhar a estrutura 

nacional aos julgamentos da Corte – reformas constitucionais, alterações 

legislativas, mudança de interpretação judicial – evidenciado, destarte, uma forma 

de diálogo. 

 

                                                 

355 GARCIA ROCA, Javier. El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales 

Constitucionales en la construcción de un orden público europeo. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, 

núm. 30, 2012, p. 219. 
356 GARCIA ROCA, Javier. El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales 

Constitucionales en la construcción de un orden público europeo. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, 

núm. 30, 2012, p. 219-222. 
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A situação específica descrita no item a acima, é dizer, de influência de um 

ordenamento jurídico em outro, de modo unidirecional ou bilateral é a que se aplica ao estudo 

ora em curso.  

A presença de um largo rol de direitos fundamentais na Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, bem como a existência das chamadas normas programáticas e 

de princípios, conduz à maior necessidade de interpretação dos seus termos, com o escopo 

de melhor aplicar o Direito e adequar o texto normativo constitucional à realidade subjacente 

que se lhe é apresentada. O juiz constitucional, assim, recorre a construções teóricas baseadas 

em uma ampliada função interpretativa realizada pela jurisprudência, diante da necessidade 

de encontrar a solução para o caso concreto sob análise. 

Da ampliação do poder interpretativo dos juízes constitucionais357 decorre a maior 

utilização do direito comparado na busca da melhor ou mais adequada resposta jurídica à lide 

examinada. 

 

4. CONCLUSÕES  

A citação de decisões de origem estrangeira em que versaram sobre o mesmo tema 

objeto da lide e a realização de estudos comparados quanto à previsão e à aplicação de 

institutos jurídicos delineiam uma penetração jurídica com alta capacidade persuasiva.  

Vale ressaltar o grande valor das fundamentações ou ratio decidendi das decisões do 

STF. Em que pese não haver vinculação do Brasil aos termos da Convenção Europeia de 

Direitos Humanos, a menção à existência de precedentes e ao respectivo conteúdo revela 

uma importante escolha decisória que possui natureza diversa do dispositivo e com valoração 

                                                 

357 Roberto Romboli salienta que a presença de princípios e de regras particulares como as que preveem os 

direitos sociais seria um fator de contribuição para a inevitável ampliação da interpretação da Constituição por 

parte dos juízes constitucionais. (Cf. ROMBOLI, Roberto. A Função Interpretativa do Juiz Comum e a 

Influência sobre ela exercida pela Jurisprudência Constitucional. In: ROMBOLI, Roberto; DE ARAÚJO, 

Marcelo Labanca Corrêa de (org.). Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais. 

Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 43-44.) 
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específica. Rodolfo Sacco destaca que as razões utilizadas pelos juízes são formantes legais 

distintos das suas conclusões: “Strange as it may sound, the reasons that judges and scholars 

give are different "legal formants" than their conclusions. The reasons have a life of their 

own independent of that of the conclusions they supposedly support.”358 

Partindo-se da classificação das decisões dos juízes constitucionais em três grandes 

categorias, a saber, em forma de dissertação, em um único período muito articulado e em um 

único enunciado,359 pode-se enquadrar as decisões, ou melhor, acórdãos, proferidos pelo 

Supremo Tribunal Federal no primeiro tipo, ou seja, dissertação. 

O Supremo Tribunal Federal segue a linha da maioria das decisões de órgãos de 

jurisdição constitucional e mantém a forma dos acórdãos360 como uma dissertação, composta 

de relatório, fundamentação e dispositivo. Na fundamentação, é comum a vasta paragrafação, 

argumentação minuciosa com citação de doutrinas e outros julgados, construindo-se, por 

                                                 

358 SACCO, Rodolfo. Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law.  The American Journal of 

Comparative Law, Vol. 39, 1995, p. 30. 
359 Como referido em PASSAGLIA, Paolo. A Estrutura e a Forma das Decisões e o uso do Direito Comparado 

pelos Juízes Constitucionais. In: ROMBOLI, Roberto; DE ARAÚJO, Marcelo Labanca Corrêa de (org.). Justiça 

Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 10-

12. 

Sobre o uso de uma ampla motivação nas decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, notadamente em 

razão do caráter pedagógico, esclarece Javier Garcia Roca: “La mejor jurisprudencia constitucional igualmente 

ha tenido siempre una vocación pedagógica ligada a los tintes profesorales propios de la interpretación 

constitucional. Bien es verdad que existen dos modelos europeos (el alemán y el francés) sobre la extensión de 

las motivaciones: sentencias largas o cortas. Pero parece haberse impuesto el primero. El TEDH ha optado 

también desde el principio por sentencias largamente motivadas, es inevitable una vez que asume una 

interpretación constitucional.” (GARCIA ROCA, Javier. El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y los Tribunales Constitucionales en la construcción de un orden público europeo. UNED. Teoría y 

Realidad Constitucional, núm. 30, 2012, p. 198.) 
360 Conforme previsto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Art. 93. As conclusões do Plenário 

e das Turmas, em suas decisões, constarão de acórdão, do qual fará parte a transcrição do áudio do julgamento. 

(Redação dada pela Emenda Regimental n. 26, de 22 de outubro de 2008)  

Parágrafo único. Dispensam acórdão as decisões de remessa de processo ao Plenário e de provimento de agravo 

de instrumento.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. (STF). Regimento interno. Brasília: STF, Secretaria de 

Documentação, 2017. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf>. Acesso em: 23 dez. 

2018.) 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

194 

conseguinte, a argumentação teórica – obter dicta e ratio decidendi – a desembocar no 

dispositivo.  

Os votos individuais, a exemplo do que costuma ocorrer nos países que compõem a 

tradição do common law,361 favorece o empenho argumentativo, acompanhado de digressões, 

fundamentações amplas e largo recurso às referências doutrinárias e jurisprudenciais 

nacionais ou estrangeiras. 

Cumpre lembrar que, apesar de o Brasil ser parte da denominada Comissão de 

Veneza, não é signatário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O teor normativo 

da Convenção é, por conseguinte, desprovido de eficácia vinculante em relação ao país. As 

decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, de igual modo, são válidas apenas inter 

partes.362Incabível cogitar-se acerca de qualquer eficácia jurídica em relação ao ordenamento 

brasileiro, mesmo após o Estado ter se tornado membro da Comissão de Veneza. A utilização, 

pelo STF, de referências à Convenção Europeia dos Direitos Humanos e à sua respectiva 

Corte, demonstra a correspondência ao que seria uma citação de direito estrangeiro ou lex 

alii loci.  A referência feita pelo Supremo Tribunal Federal, de modo voluntário, à 

jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, evidencia uma abertura jurídica do 

aludido tribunal à construção dialógica, ampla e plural dos direitos fundamentais. 

                                                 

361 Paolo Passaglia explica que existem exceções a essa regra dentre os países do sistema common law, dentre 

os quais os Estados Unidos da América seriam um grande exemplo, na medida em que há uma certa relutância 

ao diálogo transnacional. (PASSAGLIA, Paolo. A Estrutura e a Forma das Decisões e o uso do Direito 

Comparado pelos Juízes Constitucionais. In: ROMBOLI, Roberto; DE ARAÚJO, Marcelo Labanca Corrêa de 

(org.). Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Arraes 

Editores, 2015, p. 16.) 
362 Assim explica Alessandro Pizzorusso: “(...) las decisiones de la Corte Euopea tienen eficacia solo inter 

partes y su aplicación erga omnes presupone su recepción por obra de una fuente estatal. Si tiene así una 

combinación de la tutela jurisdiccional de derecho interno estatal con la tutela internacional, cuyos efectos son 

ciertamente más difíciles de conseguir de aquellas propias de las decisiones de los jueces constitucionales que 

actúan en nombre del mismo Estado del cual se atiende a su ejecución.” (PIZZORUSSO, Alessandro. Justicia 

Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos. In: ROMBOLI, Roberto; DE ARAÚJO, Marcelo 

Labanca Corrêa de (org.). Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais. Belo 

Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 155.) 
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Há uma busca de superação de uma postura isolada, que baste em si mesma. Em um 

mundo globalizado e cada vez mais integrado, a diversidade e o pluralismo são manifestos, 

assim como a necessidade de interação e ponderação acerca de precedentes de direito 

estrangeiro, notadamente de uma Corte de grande relevância no âmbito de proteção de 

direitos humanos. 

Pode-se falar em uma argumentação persuasiva comparada,363 que permite reforçar a 

autoridade de decisões importantes ou politicamente sensíveis que busquem efetivar a 

chamada universalização dos direitos.364  

                                                 

363 PATRICK GLENN, H. Persuasive Authority. McGill Law Journal 32, n° 2, 1987, p. 262-265. 
364 GARCIA ROCA, Javier. El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales 

Constitucionales en la construcción de un orden público europeo. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, 

núm. 30, 2012, p. 220. 
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PRECARIEDADE E DIREITO À VIDA: O CONTEÚDO 

NORMATIVO DO “DEVER DE PROTEÇÃO” NO COMENTÁRIO 

GERAL NO. 36 DO COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DA ONU 

Thiago Álvares Feital365 

Resumo: O presente trabalho busca identificar o conteúdo normativo do dever de proteção 

à vida no Comentário Geral no. 36 do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Adota-se de 

uma tipologia compreensiva dos deveres dos Estados Parte, para analisar os componentes 

do dever de proteção. Recorrendo-se à teoria da justiça desenvolvida por Nancy Fraser, 

demonstra-se como o Comentário Geral em questão integra ao dever de proteção as 

condições objetivas (redistribuição) e subjetivas (reconhecimento) do direito à vida. 

Palavras-chave: Direitos humanos. Direito à vida. Redistribuição. Reconhecimento. 

Abstract: This study seeks to identify the normative meaning of the duty to protect life in 

General Comment no. 36 of the UN Human Rights Committee. For such purpose, we adopt 

a comprehensive typology of State parties’ duties, in order to analyze the components of the 

duty of protection. Drawing on Nancy Fraser’s theory of justice, we show how this General 

Comment integrates to the duty of protection the objective (redistribution) and subjective 

conditions (recognition) of the right to life. 

Keywords: Human Rights. Right to Life. Redistribution. Recognition. 

                                                 

365 Professor das Faculdades Milton Campos. Mestre e Doutorando em Direito pela UFMG. Advogado. Email: 

thiago.feitalv@gmail.com 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2018, ocasião em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 

70 anos, o Comitê de Direitos Humanos—ComDH366 da Organização das Nações Unidas 

publicou novo comentário geral, em substituição aos Comentários Gerais no. 6 (1982) e 14 

(1985), versando sobre o direito à vida. O Comentário Geral no. 36 (CCPR/C/GC/36)—

CG/36367 representa um avanço paradigmático na compreensão da interdependência entre os 

direitos humanos. 

No presente trabalho, busco demonstrar como o mencionado texto integra as 

obrigações relativas ao direito à vida no panorama maior de proteção contra a 

vulnerabilidade, inclusive em relação a padrões pré-existentes e difusos de violência. Trata-

se de um progresso substancial em relação aos comentários anteriores, porque alinha o 

entendimento do ComDH com conceitos relevantes para a filosofia e teoria política 

contemporâneas, como a redistribuição e o reconhecimento. Com as limitações que lhe são 

inerentes, é objetivo do presente trabalho contribuir para esta discussão, identificando os 

elementos pertinentes à ampliação do horizonte hermenêutico do conteúdo do dever de 

proteção discerníveis do CG/36.  

Para tanto, após localizar os fundamentos positivos do direito à vida nos instrumentos 

de direito internacional, recorrerei à tipologia das obrigações desenvolvida por Henry J. 

Steiner e Philip Alston (2013), no intuito de possibilitar uma distinção entre os diferentes 

deveres estatais associados ao direito à vida. Superado este ponto de partida metodológico, 

passarei à sistematização dos componentes do dever de proteção no CG/36. Neste momento, 

ao aparato conceitual fornecido pela teoria das tipologias anteriormente identificada soma-se 

                                                 

366 Órgão criado com fundamento no artigo 28 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos no 

intuito de exercer as competências estabelecidas nos artigos 40 e seguintes do tratado. Por razões metodológicas 

no presente trabalho se prescindirá de uma discussão acerca do modus operandi e da legitimidade da atuação 

dos diferentes comitês criados pelos tratados de direitos humanos no sistema onusiano. Sobre o tema, remete-

se o leitor para os trabalhos de Kerstin Mechlem (2009) e Helen Keller e Leena Grover (2012). 
367 Neste trabalho foi utilizada a versão avançada não revisada (advanced unedited version) do documento. 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

198 

uma metodologia interpretativa analítica.368 Para este segundo movimento, recorrerei à 

Nancy Fraser (1996) para quem a justiça social não pode ser reduzida a nenhum de seus 

aspectos, devendo ser compreendida simultaneamente como redistribuição (aspecto 

econômico) e reconhecimento (aspecto cultural). Ambas as dimensões da justiça se 

encontram no CG/36. 

2. TOPOLOGIA DO DIREITO À VIDA NO SISTEMA GLOBAL DE PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS 

A análise de qualquer direito no plano do sistema global de proteção dos direitos 

humanos deve partir da sua localização na Declaração Universal dos Direitos Humanos—

DUDH (ONU, 1948), no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos—PIDCP 

(ONU, 1966a) e no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais—

PIDESC (ONU, 1966b), conjuntamente tomados. Tais instrumentos constituem a espinha 

dorsal deste sistema, servindo inclusive de referência normativa para a elaboração dos demais 

tratados que compõem o sistema onusiano e os sistemas regionais de proteção. 

Na DUDH, o direito à vida encontra-se enunciado em sua forma mais ampla no artigo 

3º que o reconhece, ao lado do direito à liberdade e à segurança. No mesmo instrumento, o 

direito à vida assume as conformações mais tópicas do direito à privacidade, declarado no 

artigo 12, em que se veda a intromissão arbitrária no núcleo de privacidade individual, na 

família, no domicílio e na correspondência, bem como as agressões à honra, assegurando-se 

a proteção da lei contra tais ações; e no artigo 25, o qual proclama o direito a um nível de 

vida capaz de assegurar saúde e bem-estar. 

No PIDCP, o direito à vida encontra sua forma mais precisa no artigo 6º, o qual, sem 

precisar o seu conteúdo, caracteriza-o como “[...] inerente à pessoa humana”,369 proíbe a sua 

                                                 

368 MCINERNEY-LANKFORD, 2017. 
369 ONU, 1966ª. 
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privação arbitrária e estende a sua proteção a todas as pessoas, sem distinção de qualquer 

natureza, impondo para tanto o acesso aos remédios efetivos na hipótese de violação. 

Considerando a posição peculiar do direito à vida, “[...] pré-requisito para a fruição de todos 

os outros direitos humanos [...]”,370 o artigo 4(2) do PIDCP proíbe a sua suspensão, inclusive 

quando “[...] situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas 

oficialmente [...]”,371 o que permite à literatura identificá-lo como um direito prioritário.372 

Já no PIDESC, o vocábulo “vida” repercute de forma oblíqua nas formulações "[...] 

ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito [...]", do artigo 6(1) 

(ONU, 1966b); na vedação a que crianças e adolescentes exerçam trabalhos "[...] que lhes 

façam correr perigo de vida [...]", conforme artigo 10(3);373 no direito universal a "[...] um 

nível de vida adequado para si próprio e sua família [...]", estabelecido no artigo 11(1);374 e, 

ainda no mesmo dispositivo, no direito à "[...] melhoria contínua de suas condições de vida." 

Tanto no PIDCP quanto no PIDESC, o direito à vida associa-se à dignidade “inerente 

à pessoa humana”. A referência à dignidade humana que se repete no preâmbulo de ambos 

os tratados, ecoando o parágrafo de abertura do preâmbulo da própria DUDH,375 não pode 

ser compreendida como um simples ornamento retórico, pois, como se sabe, a Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 estabelece, em seu artigo 31(2), que a 

interpretação de um tratado compreende o seu preâmbulo. Neste sentido, a dignidade humana 

desponta como um elemento que evidencia a conexão entre os direitos civis e políticos e os 

direitos econômicos, sociais e culturais. 

                                                 

370 HRC, 2018, parag. 2. 
371 ONU, 1966ª. 
372  SHAW, 2010, p. 211. 
373 ONU, 1966b. 
374  Ibidem. 
375 “Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos 

seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.” (ONU, 

1948) 
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A dignidade da pessoa humana obriga, assim, o intérprete a considerar a 

indivisibilidade das obrigações contidas em ambos os instrumentos para a efetivação do 

direito à vida. Como será visto adiante, isto está em conformidade com a concepção de que 

cada um dos direitos requer, para sua efetivação, a observação de um espectro de obrigações 

diferentes. De acordo com a tipologia que se depreende deste espectro, “[...] um único direito 

pode impor diferentes obrigações a fim de se efetivar em um dado tempo e uma dada 

situação”.376 As consequências imediatas do reconhecimento desta multiplicidade de deveres 

são a conclusão de que (i) a efetivação de um direito humano qualquer demanda uma 

diversidade de mobilizações em diferentes frentes por parte do responsável; e (ii) a violação 

de um direito humano pode se dar em diferentes níveis, inclusive com relativa independência 

de um nível em relação a outro. 

3. TIPOLOGIA DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AOS ESTADOS PELOS TRATADOS 

DE DIREITOS HUMANOS 

Abundam na literatura ensaios de sistematização das obrigações que os Estados 

assumem ao se tornarem partes em tratados de direitos humanos. O mais primitivo ensaio de 

classificação, entretanto, não chega a consistir em uma teoria, dada a fragilidade de suas 

premissas teóricas. Trata-se da separação dos direitos humanos em dois grandes grupos 

ontologicamente distintos (direitos positivos e negativos), que, não obstante sua 

insuficiência, logra grande repercussão fora dos círculos acadêmicos, em razão de seu “apelo 

ideológico”. Essa classificação baseada em uma transposição inadequada da teoria dos 

tratados autoexecutórios e não-autoexecutórios para o campo dos direitos humanos, não 

encontra amparo na literatura especializada,377 tendo sido questionada precocemente.378 

                                                 

376 CARMONA, 2003, p. 138. 
377 NOHLE; Giacca, 2018. 
378

 CANÇADO TRINDADE, 1991, p. 40; LANDMAN, 2006, p. 10. 
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Considerando que seria mais produtivo classificar as obrigações que decorrem dos 

direitos e não os direitos em si, foram desenvolvidas diversas teorias.379 A teoria de Henry 

Shue (1996) foi a primeira a identificar em cada direito a fonte de mais de uma obrigação, 

escapando da correlação entre um direito e uma obrigação que se fazia anteriormente. Trata-

se da teoria implicitamente adotada e recorrentemente mencionada pelos Comitês no sistema 

onusiano. Dela partiram as elaborações de Asbjørn Eide (2001); van Hoof (1984); e Steiner 

e Alston (2013). Estes últimos, tomando por referência o esquema de Shue e a contribuição 

de van Hoof, aperfeiçoaram a tipologia tripartite. Ainda que se possa recorrer ao esquema 

mais fundamental adotado pelo ComDH, mostra-se mais oportuno, sob a perspectiva da 

investigação acadêmica, adotar a tipologia de Steiner e Alston em razão da sua 

sistematicidade e compreensibilidade,380 o que permite uma abordagem mais analítica dos 

direitos que se deseja interpretar. 

Segundo os autores, há cinco categorias de obrigações — inter-relacionadas e 

sobrepostas381 — que podem ser genericamente depreendidas de quaisquer direitos 

estabelecidos em tratados internacionais de direitos humanos. São elas: 

i) respeitar os direitos alheios. Trata-se de característica de cunho eminentemente 

negativo, pois demanda uma abstenção estatal. O Estado não pode piorar a situação de um 

indivíduo, privando-o de usufruir de um direito posto no ordenamento;382 

ii) criar mecanismos institucionais para a efetivação dos direitos. Os direitos 

humanos demandam, como quaisquer direitos,383  a mobilização de recursos financeiros para 

a sua realização. Isto se torna bastante claro ao se analisar direitos tradicionalmente 

                                                 

379 Para um panorama das teorias mencionadas nesta seção, veja-se o texto de Magdalena Carmona (2003, p. 

157–164). 
380 CARMONA, 2003, p. 169. 
381 ALSTON; GOODMAN; STEINER, 2013, p. 185. 
382

 Neste trabalho não será discutida a extensão de obrigações relativas a direitos humanos a pessoas físicas ou 

entidades não-estatais. ALSTON; GOODMAN; STEINER, 2013, p. 182. 
383 (HOLMES; SUNSTEIN, 1999 
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compreendidos como negativos, direitos de primeira geração, que demandariam do Estado 

apenas uma abstenção no sentido visto no item anterior. Ao se analisar, por exemplo, o direito 

de participar da vida política do Estado, nota-se que a sua efetividade depende da existência 

de uma série de recursos (urnas para eleições, funcionários públicos para conduzir o 

procedimento eleitoral, mecanismos para contagem de votos etc.) sem os quais o direito não 

passa de retórica; 

iii) proteger os direitos e prevenir suas violações. É preciso criar e mobilizar uma 

estrutura adequada para reprimir a violação dos direitos humanos.384 Esta estrutura parte da 

legislação, como não poderia deixar de ser nos Estados Democráticos de Direito, mas nela 

não se esgota, porque demanda o estabelecimento de políticas públicas efetivas para prevenir 

violações, inclusive “[...] mediante estratégias bastante distantes das forças ordinárias de 

proteção policial”; 385 

iv) fornecer bens e serviços para satisfação dos direitos. Aqui se verifica o polo mais 

extremado da obrigação negativa clássica contida no dever mencionado no item i. Ao 

contrário do dever de respeitar, que mantém o sujeito na situação em que se encontra, este 

dever implica necessariamente na melhoria das condições subjetivas. A obrigatoriedade de 

fornecer as condições para efetivação do direito não implica, contudo, que haverá sempre um 

nexo imediato, uma correlação direta, entre o direito e o bem ou serviço entregue (e.g. criação 

de escolas públicas para concretizar o direito à educação). Pode-se pensar em um sem número 

de situações nas quais se atinge (ou se busca) a efetivação de um direito por meio de uma 

atuação colateral do Estado em relação àquele direito (e.g. emprego de expedientes de 

                                                 

384 A este respeito é bastante significativa a redação do artigo 2(3), PIDCP: “3. Os Estados Partes do presente 

Pacto comprometem-se a: a) Garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente 

Pacto tenham sido violados, possa de um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetra por pessoas 

que agiam no exercício de funções oficiais; b) Garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito 

determinado pela competente autoridade judicial, administrativa ou legislativa ou por qualquer outra autoridade 

competente prevista no ordenamento jurídico do Estado em questão; e a desenvolver as possibilidades de 

recurso judicial; c) Garantir o cumprimento, pelas autoridades competentes, de qualquer decisão que julgar 

procedente tal recurso.” (ONU, 1966a). 
385 ALSTON; GOODMAN; STEINER, 2013, p. 184. 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

203 

extrafiscalidade na tributação da propriedade territorial urbana, para desestimular a 

propriedade ociosa e efetivar o direito à moradia);386 

v) promover os direitos. Considerando o peso da conscientização dos agentes não-

estatais (pessoas físicas ou jurídicas) na realização dos direitos humanos, trata-se de exigir 

do Estado que promova ações educativas para promover a informação, o que diz com as 

obrigações de respeitar e prevenir violações.387 

É neste contexto que se deve compreender o dever de proteger, mencionado no 

CG/36. Como se verá adiante, a sua efetivação demandará, conforme interpretação exposta 

nesse documento, a consecução de ações específicas, bem como a formulação de políticas 

públicas para o enfrentamento de problemas sociais complexos que se entrelaçam ao direito 

à vida. Isto demonstra um distanciamento radical em relação à compreensão anterior do 

direito à vida como  “[...] o dever de se abster de matar alguém”.388 Esta é a tônica que se 

nota nos comentários gerais anteriores ao artigo 6, PIDCP (CG/06 e CG/14). 

4. O DIREITO À VIDA NOS COMENTÁRIOS GERAIS N. 06 E 14  

Afirma o CG/06 que os Estados possuem o “[...] dever supremo de prevenir guerras, 

atos de genocídio e outros atos de violência em massa [...]”, ao mesmo tempo em que devem 

proibir a propaganda de guerra e a incitação à violência.389 Adiante, o documento afirma a 

necessidade de que os Estados tomem providências para prevenir e punir a privação da vida 

por criminosos bem como pelo próprio aparato policial, reconhecendo que “[...] a privação 

da vida provocada pelas autoridades estatais é matéria de extrema gravidade”,390 merecendo 

regulação estrita pela legislação. Afirma, ainda, o CG/06 que os Estados devem prevenir o 

                                                 

386 ALSTON; GOODMAN; STEINER, 2013, p. 184. 
387

 Ibidem, p. 185. 
388 CARMONA, 2003, p. 140. 
389 HRC, 1982, parag. 2 
390 HRC, 1982, parag. 3. 
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desaparecimento de indivíduos, estabelecendo procedimentos e órgãos de investigação, uma 

vez que o desaparecimento frequentemente leva à privação da vida da vítima.391 No que diz 

respeito à pena de morte, o CG/06 reitera que o artigo 6 não é incompatível com a manutenção 

da pena de morte. Todavia, o dispositivo impõe que esta sanção seja reservada aos “crimes 

mais graves”, expressão que, na interpretação do ComDH, obriga a que se compreenda a 

pena de morte como uma medida extremamente excepcional, que só pode ser imposta em 

conformidade com o direito em vigor à época da prática do ato delitivo e sem contradição ao 

PIDCP.392 Timidamente, o CG/06 afirma, ainda, que “a expressão ‘direito inerente à vida’ 

não pode ser adequadamente compreendida de maneira restritiva e que a proteção deste 

direito requer que os Estados adotem medidas positivas”.393 Neste sentido, prescreve que 

“[...] seria desejável [...]”394 a adoção de medidas para reduzir a mortalidade infantil e 

aumentar a expectativa de vida, especialmente no que diz respeito a desnutrição e a 

epidemias. A própria linguagem tateante do texto desvela o desconforto do ComDH que sente 

mais à vontade para prescrever interpretações relacionadas a obrigações negativas, como as 

contidas nos parágrafos anteriormente comentados. 

No CG/14, quatro anos antes da queda do muro de Berlim e sete anos antes da 

assinatura do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o ComDH acolhe e ecoa, após 

reiterar brevemente a “[...] obrigação suprema dos Estados de prevenir as guerras”,395 a 

preocupação de “[...] representantes de todas as regiões geográficas [...]”396 com a 

proliferação de armas nucleares. Novamente, de maneira retraída, o ComDH avança para 

além da reflexão sobre obrigações negativas, para afirmar que os investimentos em armas de 

destruição de massa “[...] não apenas ameaçam a vida humana, mas também absorvem 

recursos que poderiam de outro modo ser utilizados para propósitos econômicos e sociais 

                                                 

391 HRC, 1982, parag. 4. 
392 Ibidem, parag. 6–7 
393 Ibidem, parag. 5. 
394 HRC, 1982, parag. 5. 
395 HRC, 1985, parag. 2. 
396 Ibidem, parag. 3, grifamos. 
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vitais, particularmente em benefício de países em desenvolvimento e, assim, para promover 

e assegurar o gozo dos direitos humanos por todos”,397 sinalizando para a existência de uma 

obrigação positiva de aplicar recursos econômicos na efetivação dos direitos humanos, no 

que pode ser compreendido como uma referência ao artigo 2(1) do PIDESC e, 

simultaneamente, como uma declaração no sentido de que o direito à vida cinge-se ao direito 

à alimentação adequada previsto no artigo 11(1) do PIDESC.398 Nos parágrafos seguintes o 

documento retoma o seu tom para afirmar que “[...] a concepção, teste, fabricação, posse e 

desenvolvimento de armas nucleares estão entre as maiores ameaças ao direito à vida [...]”,399 

ao mesmo tempo em que “[...] a própria existência e gravidade destas ameaças geram um 

clima de suspeição e medo entre os Estados, o qual é em si mesmo antagônico à promoção 

do respeito universal e à observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais de 

acordo com a Carta das Nações Unidas e com os Pactos Internacionais sobre Direitos 

Humanos”.400 Por este motivo, o ComDH, após afirmar que “[...] a produção,  teste, posse, 

desenvolvimento e uso de armas nucleares deve ser proibida e reconhecida como crime 

contra a humanidade”,401 recomenda “[...] no interesse da humanidade [...] que os Estados, 

sejam ou não partes do presente Pacto, adotem medidas urgentes, unilateralmente ou 

mediante acordo, para livrar o mundo desta ameaça”.402 

A tendência entrevista nos comentários gerais anteriores não foi seguida pelo CG/36 

que representa, sob este aspecto, um desvio considerável em relação aos textos anteriores, 

ainda que a identificação de obrigações de cunho positivo derivadas do direito à vida encontre 

respaldo na casuística do ComDH ao longo dos anos. 

                                                 

397 HRC, 1985, parag. 3. 
398 RAVLICH, 2009, p. 170. 
399 HRC, 1985, parag. 4. 
400 Ibidem, parag. 5. 
401 HRC, 1985, parag. 6. 
402

 Ibidem, parag. 7. 
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5. O DIREITO À VIDA NO CG/36 

5.1 Apontamentos gerais 

Ao contrário de seus antecessores, o Comentário Geral no. 36 interpreta 

extensivamente o direito à vida,403 apoiando-se na casuística desenvolvida pelo ComDH ao 

longo dos anos. Trata-se de um passo decisivo no avançar de uma compreensão efetiva da 

indivisibilidade dos direitos humanos, que sinaliza a maturidade do órgão, que reconhece a 

indissociabilidade entre as condições de manutenção da vida individual e os fatores sociais 

de organização da infraestrutura necessária ao seu sustento. O documento é dividido em cinco 

partes. Nesta seção serão brevemente analisadas as partes I, II, IV e V. A parte III do CG no. 

36 (“The Duty to Protect Life”) será objeto da seção seguinte.  

Na primeira parte (“General remarks”) são traçadas as premissas necessárias para a 

compreensão do direito à vida. Em uma formulação consagrada nos comentários anteriores, 

o ComDH afirma a supremacia do direito à vida para, em seguida, reiterar a necessidade de 

se interpretar este direito de forma ampla, ou seja, compreendendo-o como o “[...] direito dos 

indivíduos de serem livres de atos e omissões destinadas a provocar ou que possam causar 

sua morte não natural ou prematura, bem como o direito de gozar a vida com dignidade”.404 

A referência à dignidade, já na abertura do documento, além de remeter à fraseologia 

tradicional dos tratados de direitos humanos405 e do constitucionalismo contemporâneo, 

indica a disposição, que se concretizará nos parágrafos seguintes, de interpretar o direito à 

vida como direito à existência digna, o que está em consonância com a literatura mais 

                                                 

403 “The HRCttee has been reluctant to use an extensive definition of the right to life in the past. Nonetheless, 

in its concluding observations to monitoring states’ reports, the Committee has raised questions related to infant 

mortality rates and life expectancy, nutritional matters, and issues related to HIV/AIDS in the context of the 

right to life.” (CISMAS, 2014, p. 465). 
404 HRC, 2018, parag. 3. 
405 BURGUEÑO, 2016, p. 10 
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recente.406 É por esta razão que um Estado pode, nos termos do CG/36, violar o direito à vida 

ainda que as ameaças e situações desencadeadoras de dano não resultem efetivamente em 

morte.407 

Tao relevante quanto a interpretação expansiva do direito à vida é a definição de 

“privação da vida” que inclui, como não poderia deixar de ser, tendo em vista as obrigações 

positivas impostas aos Estados parte, a omissão,408 contribuindo para lançar por terra 

definitivamente as velhas teorias libertárias acerca da existência de direitos puramente 

negativos. Ainda na parte geral, são estabelecidas premissas relativas ao direito ao aborto e 

à prevenção ao suicídio e à eutanásia.409 Em relação ao primeiro, conquanto não se vislumbre 

no direito à vida, no entendimento do ComDH, uma imposição aos Estados parte no sentido 

de autorizar indiscriminadamente o aborto, percebe-se um avanço considerável na afirmação 

de que restrições legais ao aborto das mais variadas naturezas podem impor indiretamente às 

mulheres a alternativa do aborto por meios não seguros,410 o que contraria o seu direito à 

vida. 

Verifica-se desta forma que o direito à vida, nos termos do CG/36: a) deve ser 

interpretado de forma ampla; b) compreende o direito à existência digna; c) pode ser violado 

por ações ou omissões, ainda que o resultado final destes atos não corresponda efetivamente 

à morte; d) impõe aos Estados parte o dever de não criar obstáculos ao aborto, bem como de 

                                                 

406 WICKS, 2012, p. 204. 
407 HRC, 2018, parag. 7. 
408 (HRC, 2018, parag. 6), 
409 É de se notar que, do ponto de vista formal, seria mais adequado tratar em partes específicas os temas 

abordados nos parágrafos 8 e 9 ou inseri-los na terceira parte do documento, posto que não constituem 

propriamente temas gerais, mas questões controversas relativas ao dever de proteção. (HRC, 2018, parag. 9 
410 “For example, they should not take measures such as criminalizing pregnancies by unmarried women or 

apply criminal sanctions against women and girls undergoing abortion or against medical service providers 

assisting them in doing so, since taking such measures compel women and girls to resort to unsafe abortion. 

States parties should not introduce new barriers and should remove existing barriers that deny effective access 

by women and girls to safe and legal abortion, including barriers caused as a result of the exercise of 

conscientious objection by individual medical providers. States parties should also effectively protect the lives 

of women and girls against the mental and physical health risks associated with unsafe abortions.” (HRC, 2018, 

parag. 8).  
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prevenir o suicídio e de regular a eutanásia, caso a prática seja permitida pelo ordenamento 

jurídico do Estado parte. 

Na segunda parte do CG/36 (“The Prohibition against Arbitrary Deprivation of 

Life”), após reiterar que o direito à vida comporta exceções, as quais, nos termos do PIDCP 

devem ser realizadas de forma não arbitrária, o ComDH define a privação arbitrária da vida 

de forma ampla como qualquer ato de privação da vida que seja incompatível com o direito 

interno ou internacional ou que seja, de outro modo, injusto, inapropriado, imprevisível ou 

incompatível com o devido processo legal, ainda que autorizado pelo direito.411 A abertura 

do conceito permite incluir nas hipóteses de vedação à privação da vida, aquela: a) cometida 

por agente de Estado em violação ao dever de necessidade e proporcionalidade que 

comandam, inclusive, a preferência pela utilização de armas não letais (HRC, 2018, parag. 

13–14); b) o uso de meios letais por parte da força policial para conter a fuga de pessoas em 

situação de privação de liberdade que não apresentem risco para a vida de outrem; (HRC, 

2018, parag. 12); e c) quaisquer outras privações da vida que sejam contrárias a direitos 

previstos em outros artigos do PIDCP — v.g. o uso de força letal contra pessoas que estejam 

exercendo o direito de assembleia e a imposição de pena de morte como resultado de um 

julgamento que não atenda aos requisitos previstos no artigo 14, PIDCP (HRC, 2018, parag. 

17). 

Na quarta parte do documento (“Imposition of the death penalty”), o ComDH 

inicialmente destaca a impossibilidade jurídica de denúncia do Segundo Protocolo Opcional 

ao PIDCP o que implica em compreender a abolição da pena de morte como ato irrevogável 

(HRC, 2018, parag. 34). A interpretação restritiva da expressão “crimes mais graves”, contida 

no artigo 6(2), impõe a que se considere sancionáveis com a pena capital apenas os crimes 

dolosos contra a vida dos quais resulte efetivamente a morte da vítima (HRC, 2018, parag. 

35). Naturalmente, tal punição excepcionalíssima não deve se prestar a sancionar condutas 

que sequer poderiam ser criminalizadas, nos termos do PIDCP, tais como a apostasia, o 

                                                 

411 HRC, 2018, parag. 11–12. 
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adultério, a homossexualidade, a oposição a grupos políticos e a ofensa a representantes do 

governo (HRC, 2018, parag. 36). Tal como qualquer outra forma de sanção, a pena de morte 

sujeita-se ao princípio da legalidade, sua adjudicação deve resultar do devido processo legal, 

com todas as garantias inerentes à pessoa do condenado e sua execução deve respeitar o  

artigo 7, PIDCP.412 A respeito deste último dispositivo, o ComDH avança substancialmente 

para afirmar que, a despeito do entendimento que à época tenha prevalecido e inspirado os 

redatores do PIDCP, atualmente a pena de morte é incompatível, em qualquer circunstância, 

com a determinação do artigo 7, PIDCP, constituindo per se uma sanção cruel, desumana e 

degradante. Por este motivo, o artigo 7(6) deve ser interpretado no sentido de exigir dos 

Estados que ainda não aboliram a pena de morte, de facto ou de jure,  a fazê-lo em um futuro 

próximo.413 

Finalmente, na quinta parte (“Relationship of article 6 with other Articles of the 

Covenant and other Legal Regimes”), o ComDH evidencia as obrigações derivadas das 

relações normativas entre o artigo 6 e outros dispositivos do PIDCP. Afirma-se a 

incompatibilidade do direito à vida com a tortura;414 a detenção arbitrária;415 o 

desaparecimento forçado;416 a propaganda de guerra;417 a degradação ambiental;418 o 

desenvolvimento de armas autônomas;419 a ameaça ou uso de armas atômicas;420 e atos de 

agressão internacional.421 Em se tratando de conflitos internacionais, entende-se que os 

Estados são responsáveis por garantir o direito à vida de pessoas situadas fora de seu 

território, mas que estejam em local impactado por suas atividades militares, consistindo 

obrigação dos Estados parte não auxiliar Estados ou outros agentes em atividades que 

                                                 

412 HRC, 2018, parag. 37–49. 
413 Ibidem, parag. 50–51. 
414 Ibidem, parag. 54. 
415 Ibidem, parag. 56–57. 
416 Ibidem, parag. 57–58 
417 Ibidem, parag. 59. 
418 Ibidem, parag. 62. 
419 Ibidem, parag. 65. 
420 Ibidem, parag. 66. 
421 Ibidem, parag. 70. 
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impliquem em violação ao direito à vida.422 Além disso, o ComDH destaca que o sofrimento 

mental provocado em parentes de pessoas que foram arbitrariamente privadas da vida pelo 

Estado pode constituir em si mesmo uma hipótese de violação do direito à vida.423 

A menção no parágrafo 61 aos variados fatores de discriminação que podem impedir 

a realização equânime do direito à vida, cuja proteção legal deve “[...] aplicar-se igualmente 

a todos os indivíduos fornecendo-lhes garantias efetivas contra toda discriminação, incluindo 

formas de discriminação múltiplas e interseccionais”,424 conjuga-se com a orientação adotada 

pelo órgão na seção III. 

5.2. O conteúdo normativo do dever de proteger a vida no 

cg/36: redistribuição e reconhecimento 

É na terceira parte do CG/36 que o Comitê desenvolve em profundidade as obrigações 

positivas — que decorrem do direito à vida. Verificam-se no documento duas dimensões 

distintas, porém inter-relacionadas e remetendo a uma mesma situação (a vulnerabilidade 

social) — do dever de proteção. A primeira dimensão está posta nos parágrafos 23 e 24425 

que citam grupos particularmente sujeitos à precariedade. A segunda está presente no 

parágrafo 26 que menciona condições gerais da sociedade que podem obstaculizar o gozo do 

direito à vida. 

Para realização do artigo 6, PIDCP, afirma o ComDH a necessidade de que o Estado 

intervenha para desconstruir situações específicas que configurem ameaça ao direito à vida 

ou padrões pré-existentes de violência (“pre-existing patterns of  violence”). Esta constatação 

é extremamente relevante por possibilitar a responsabilização do Estado pela violação do 

direito à vida em casos nos quais este não seja o agente direto da violação, mas tenha se 

                                                 

422 Ibidem, parag. 63. 
423 HRC, 2018, parag. 56 
424 Ibidem, parag. 61 
425 O parágrafo 24 refere-se às pessoas com deficiência. 
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mostrado inerte em relação a estes padrões sociais que podem ter raízes culturais mais 

profundas. 

Conquanto o ComDH tenha feito referência à tipologia tripartite no título da seção III 

do CG/36, o recurso à tipologia de deveres adotada neste trabalho permite desvelar a 

complexidade do direito em questão. Para enfrentar a vulnerabilidade cujas raízes se 

assentam na ausência de reconhecimento é preciso mobilizar as cinco instâncias 

obrigacionais (respeito, criação de mecanismos, proteção e prevenção, fornecimento de 

prestações, e promoção), ainda que algumas se sobressaiam (respeito, criação de 

mecanismos, proteção e prevenção). Não poderia ser de outra forma, dado que a submissão 

de alguns dos vários grupos sociais426 citados no documento está entrelaçada em “[...] 

padrões culturais pervasivos de interpretação e avaliação, os quais são centrais para a ordem 

do status como um todo”.427 

Complementarmente, a violação do direito à vida pode se dar em razão dos “[...] altos 

níveis de criminalidade e violência armada, frequentes acidentes de trânsito e industriais, 

degradação do ambiente, privação de terra, territórios e recursos de povos indígenas, 

prevalência de doenças como a AIDS, tuberculose ou malária, disseminado uso abusivo de 

substâncias entorpecentes, fome generalizada, desnutrição, pobreza extrema e falta de 

moradia”.428 Novamente, em conformidade com a tipologia acima apresentada, pode-se 

                                                 

426 “The duty to protect the right to life requires States parties to take special measures of protection towards 

persons in situation of vulnerability  whose  lives  have  been  placed  at particular  risk  because  of  specific  

threats or  pre-existing  patterns  of  violence.  These include human rights defenders, officials fighting  

corruption  and  organized  crime, humanitarian  workers,  journalists, prominent  public  figures,  witnesses  to  

crime, and  victims  of  domestic  and  gender-based  violence  and  human  trafficking.  They may also include  

children, especially  children  in  street  situations,  unaccompanied  migrant children  and  children  in  situations  

of  armed  conflict, members  of  ethnic  and  religious minorities  and  indigenous  peoples, lesbian,  gay,  

bisexual,  transgender  and  intersex  (LGBTI)  persons, persons  with  albinism, alleged  witches, displaced 

persons,  asylum  seekers,  refugees  and  stateless  persons.  States  parties  must  respond urgently and 

effectively in order to protect individuals who find themselves under a specific threat,  by  adopting  special  

measures  such  as  the  assignment  of  around-the-clock  police protection,  the  issuance  of  protection  and  

restraining  orders  against  potential  aggressors and,  in  exceptional  cases,  and  only  with  the  free  and  

informed  consent  of  the  threatened individual, protective custody.” (HRC, 2018, parag. 23) 
427 FRASER, 1996, p. 16. 
428 HRC, 2018, parag. 26. 
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identificar a intervenção de uma instância obrigacional, particularmente aquelas da criação 

de mecanismos, proteção e prevenção e fornecimento de prestações. Especialmente em 

relação a esta última (fornecimento de prestações), que materializa propriamente o 

enfrentamento de uma vulnerabilidade por ausência de redistribuição, é o próprio CG/36 que 

identifica: (a) os bens que devem ser objeto de uma distribuição imediata (“without delay”): 

“[...] bens e serviços essenciais, tais como, comida, água, abrigo, assistência médica, 

eletricidade, saneamento [...]”;429 (b) e aqueles que devem ser objeto de uma estratégica 

distribuição progressiva, os quais relacionam-se ao acesso a serviços de saúde e quebra de 

estigmas para pacientes de doenças sexualmente transmissíveis e pessoas com deficiência; 

acesso à educação e conscientização contra a violência e violência de gênero; e acesso a 

exames e tratamentos médicos para redução da mortalidade materna e infantil.430 Tratam-se 

de bens mínimos necessários à fruição de uma vida digna (Existenzminimum), a única forma 

de vida compatível com o artigo 6, PIDCP.  

Assim como não é possível realizar a justiça social “pela metade”, a efetivação do 

direito à vida depende da integração conceitual de seus dois aspectos. Para retomar a 

terminologia de Fraser,431 enquanto forem ausentes as condições objetivas a que se refere o 

parágrafo 26, CG/36 ou as condições subjetivas a que fazem menção os parágrafos 23 e 24, 

restará ineficaz o direito à vida.  

O reconhecimento, no CG/36, desta dualidade — que remete à tensão na busca pela 

efetivação da justiça social — representa um avanço no sentido de concretizar a ampliação 

do horizonte hermenêutico do direito à vida que vem se desenrolando nas manifestações do 

ComDH nos últimos anos.432 

                                                 

429 Ibidem, parag. 26 
430 Ibidem, parag. 26 
431 1996, p. 66. 
432 Veja-se a este respeito as notas finais que acompanham o CG/36. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CG/36 traz uma visão bivalente do direito à vida, calcado tanto no direito ao 

reconhecimento — e consequentemente no dever do Estado de adotar medidas para 

desconstruir padrões prévios de violência e discriminação — quanto no direito à vida digna, 

do qual decorre o dever do Estado de garantir os bens fundamentais à existência não precária. 

A conjugação destas duas dimensões interliga o direito à vida ao direito mais fundamental 

de ser reconhecido como pessoa, nos termos do artigo 6 da DUDH. 
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O RECURSO ESPECIAL Nº 1.351.325/RJ E A INTERPRETAÇÃO DO 

ART. 12 DA CONVENÇÃO DA HAIA SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO 

SEQUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES DE 1980. 

Debora Medeiros Teixeira de Araújo433 

Resumo: A Convenção da Haia sobre os aspectos civis do Sequestro Internacional de 

Crianças de 1980, incorporada pelo Ordenamento Jurídico brasileiro através do Decreto n° 

3.413/2000, estabelece um sistema de cooperação jurídica permanente entre os Estados 

contratantes para fins de viabilizar o rápido retorno da criança subtraída ilicitamente do país 

de sua residência habitual. Visando garantir a prevalência do melhor interesse do infante, a 

referida convenção prevê, em seus artigos 12, 13 e 20, situações excepcionais capazes de 

afastar a regra geral determinante do imediato retorno. Tais casos, porém, exigem detida 

apreciação de provas, a qual caberá à autoridade judicial do Estado requerido. Nesse 

contexto, configura objetivo deste artigo analisar a aplicação da exceção descrita no artigo 

12 – qual seja, adaptação da criança ao novo meio – pelo Superior Tribunal de Justiça, a 

partir do estudo do Recurso Especial nº 1.351.325/RJ, com a intenção de verificar se a 

interpretação empregada na jurisprudência brasileira é harmônica entre si e se coaduna com 

a finalidade da Convenção de Haia de 1980. 

                                                 

433 Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Advogada – OAB/RN nº 15.552. d_medeiros_@hotmail.com. (84)99906-7477 
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Palavras-chave: Convenção de Haia de 1980. Subtração internacional de crianças. 

Adaptação ao novo meio. Superior Tribunal de Justiça. 

Abstract: The Hague Convention on the Civil Aspects of International Abduction of Children 

1980, incorporated by the Brazilian legal system by Decree No. 3,413 / 2000 establishes a 

permanent legal cooperation system between the Contracting States for the purpose of 

enabling the rapid return of the child subtracted unlawfully removed from the country of their 

habitual residence. To ensure the prevalence of the best interests of the infant, the Convention 

provides in Articles 12, 13 and 20, exceptional situations able to ward off the decisive general 

rule of immediate return. Such cases, however, require held appreciation of evidence, which 

will be up to the judicial authority of the requested State. In this context, sets aim of this 

paper to analyze the application of the exception described in Article 12, which is adaptation 

of the child to the new environment, by the Superior Tribunal de Justiça, based on the study 

of Recurso Especial No. 1.351.325 / RJ, with the intention to verify whether the interpretation 

used in Brazilian jurisprudence is harmonious among them and is consistent with the purpose 

of the Hague Convention of 1980. 

Keywords: The Hague Convention 1980. Abduction of Children. Adaptation to the new 

environment. Superior Tribunal de Justiça. 

1. INTRODUÇÃO 

A Convenção da Haia sobre os aspectos civis do Sequestro Internacional de 

Crianças de 1980 é considerada pela doutrina internacional a mais bem-sucedida 
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Convenção da Haia sobre Direito de família,434 dada a sua recepção e eficácia no plano 

internacional. Somam-se noventa e oito Estados signatários da referida convenção,435 

incluindo o Brasil que a incorporou ao Ordenamento Jurídico através do Decreto nº 3.413, 

de 14 de abril de 2000. 

A elaboração do referido documento, aponta Jacob Dolinger, teve por justificativa 

as dificuldades enfrentadas por um dos genitores da criança de recupera-la quando esta é 

levada ou retida em outro país pelo outro genitor, sem a devida autorização.436  

Em verdade, os empecilhos se configuravam desde a localização da criança no 

Estado estrangeiro, passando pelo desafio de efetivação do acesso à justiça, até a execução 

da sentença que determinava o retorno da criança.437 Tudo isso, acrescido dos efeitos que o 

decorrer do tempo pode causar na formação do infante.   

Destarte, nos termos de seu artigo primeiro, a Convenção de Haia de 1980 foi 

elaborada com os objetivos precípuos de “assegurar o retorno imediato de crianças 

ilicitamente transferidas para qualquer Estado Contratante ou nele retidas indevidamente”; 

e “fazer respeitar de maneira efetiva nos outros Estados Contratantes os direitos de guarda 

e de visita existentes num Estado Contratante”. 

Frise-se que não se propôs criar normas regulamentadoras de guarda ou regras 

determinadoras da lei aplicável. Almeja-se, tão somente, proporcionar o rápido retorno da 

criança para autoridade competente, entendida como aquela de sua residência habitual, a 

fim de que este juízo designe as questões referentes à guarda e visitas. A Convenção de 

                                                 

434 BEAUMENT e McELEAVY apud DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: A Criança no direito 

internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.244. 
435 Como informado no sítio eletrônico da Convenção Permanente de Direito Internacional Privado.  
436 DOLINGER, Jacob. Op. Cit. p.241. 
437 Nesse sentido DOLINGER, Jacob. Op. Cit. p.241. 
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Haia de 1980 pode ser definida, portanto, como instrumento de cooperação jurídica 

internacional entre os Estados contratante. 

Observa-se, todavia, que o retorno não deverá se dar sob quaisquer circunstâncias. 

A própria Convenção prevê algumas situações que afastam a regra geral, por considerar que 

se estaria colocando a criança em estado de maior vulnerabilidade do que aquele já 

instaurado. Tais exceções estão prescritas nos artigos 12, 13 e 20 do texto convencional e 

sua aplicação é realizada pelo judiciário do Estado para o qual a criança foi levada ou se 

encontra retida. 

Neste artigo, abordar-se-á como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplica a 

exceção descrita no artigo 12438, a partir da análise do Recurso Especial (REsp) nº 

1.351.325/RJ, com a finalidade de verificar se a interpretação empregada na jurisprudência 

brasileira é harmônica entre si e se coaduna com os objetivos da Convenção de Haia de 

1980. 

Para tanto, com base na jurisprudência nacional, doutrina e trabalhos científicos 

sobre o tema, e fazendo uso da metodologia teórico-descritiva, este ensaio será divido em 

três partes. 

De início, estudar-se-á questões gerais da Convenção da Haia sobre os aspectos civis 

do Sequestro Internacional de Crianças de 1980. Em seguida, será analisado as exceções 

previstas nos artigos 12, 13 e 20 da Convenção e como a jurisprudência do STJ se comporta 

sobre o assunto. Para, finalmente, avaliar o julgamento do REsp nº 1.351.325/RJ e sua 

adequação ao sistema jurídico brasileiro. 

                                                 

438 Referente aos casos de comprovada adaptação da criança ao novo meio. 
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2. CONVENÇÃO DA HAIA SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO 

INTERNACIONAL DE CRIANÇAS DE 1980: ABORDAGEM GERAL 

Como mencionado acima, a Convenção de Haia de 1980 foi proposta como 

instrumento cooperativo entre os Estados e tem como intuito proporcionar o rápido retorno 

da criança ilicitamente afastada de seu local de vivência habitual.439
 

Para sua devida aplicação, porém, deve-se atentar se o deslocamento ou a retenção 

da criança, no caso concreto, preenche os requisitos descritos no artigo 3º do documento 

convencional.  

Destarte, a subtração internacional de crianças ocorre quando o direito de guarda 

e/ou de visita do genitor (ou guardião) é violado em razão de ato desempenhado pelo outro 

genitor no sentido de conduzir e/ou reter de maneira irregular o infante em ambiente diverso 

daquele onde residia habitualmente. 

Também cumpre ressaltar que, nos termos do art. 3º, “o direito de guarda referido 

na alínea ‘a’ pode resultar de uma atribuição de pleno direito, de uma decisão judicial ou 

administrativa ou de um acordo vigente segundo o direito desse Estado”. Não há, portanto, 

qualquer restrição à forma de aquisição da guarda da criança, devendo o sujeito tão somente 

ser titular desse direito. 

Ademais, o emprego da Convenção de Haia de 1980 somente é possível entre 

Estados contrates, e se considera “criança” todo indivíduo com idade inferior a dezesseis 

anos.440 

                                                 

439 Sobre a finalidade da convenção, DOLINGER, Jacob. Op. Cit. p.244-245. 
440 Artigo 4º. do Decreto nº 3.413/2000. 
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Assim, superada a referida faixa etária, cessam, em regra,441 os efeitos desse 

instrumento. 

Ainda, outro importante aspecto a ser pontuado diz respeito ao conceito de 

“residência habitual”. Isso porque o texto convencional não fixou critérios e nem ofereceu 

parâmetros para sua determinação. Restou, portanto, à jurisdição de cada Estado contratante 

delimitar o conceito desse elemento de conexão, o que inevitavelmente gera conflitos 

interpretativos do instituto para fins de efetivar a regra internacional em comento. 

No Brasil, o legislador doméstico não tratou da “residência habitual”, restringindo-

se aos conceitos de “domicílio” e “residência”, os quais não coincidem com aquele. Coube, 

então, à jurisprudência e doutrina conceituar aquele elemento de conexão. 

Para Florisbal Del’Olmo e Jaeger Jr., “a residência habitual corresponde ao local do 

‘centro de interesse’ ou ‘centro da vida da pessoa’, local em que esta reside por certo 

período de tempo.”442 Já o Grupo Permanente de Estudos sobre a Convenção da Haia de 

1980 define a residência habitual como “o centro habitual das atividades do indivíduo, o 

seu lar, o abrigo duradouro.”443 Cita-se, ainda, a jurisprudência do STJ que fixou o conceito 

                                                 

441 Apontam João Grandino Rodas e Gustavo Monaco que já se reconheceu a possibilidade de aplicação dos 

mecanismos dessa convenção por decisão unilateral do Estado requerido, ainda que a criança conte dezessete 

ou dezoito anos. In: RODAS, João Grandino; MONACO, Gustavo Ferras de Campos. A conferência de Haia 

de Direito Internacional Privado: Uma Organização Internacional. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 

2007. P. 309. 
442 DEL’OLMO, Florisbal de Souza; JAEGER JR., Augusto. Curso de Direito Internacional Privado. 12 ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2017. p. 48. 
443 Grupo Permanente de Estudos sobre a Convenção da Haia de 1980. Comentários à Convenção de Haia de 

1980. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextual/anexo/textoConvencao.pdf>. Acesso em: 

13 ago. 2018. p. 6. 
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de residência habitual, para fins da Convenção de Haia, como sendo “aquela em que a 

criança tinha as suas raízes, estava vivendo em caráter de permanência.”444 

Desta forma, entende-se como residência habitual da criança o local onde ela e seus 

pais ou responsáveis tinham o centro habitual das suas atividades e relações sociais, no 

momento anterior à subtração do infante. 

Sobre questões procedimentais, tem-se que a Convenção de Haia de 1980, inovou 

ao adotar o auxílio direto entre as autoridades centrais dos Estados envolvidos como 

principal metodologia de cooperação. 

Como relata Nádia de Araújo, antes da Convenção a matéria era regulada pelos 

canais clássicos de cooperação jurídica internacional (cartas rogatórias e homologação de 

sentenças estrangeiras),445 os quais possuem processamento lento e custoso para as partes, 

sendo ineficaz para causas que exigem agilidade nos trâmites. 

Em resposta a esse quadro fático, a Convenção de Haia de 1980 instituiu um sistema 

de Autoridades Centrais nos Estados contratantes com a pretensão de oferecer aos guardiões 

da criança meio mais efetivo de acesso à justiça estrangeira. 

Esclarecem Chyntia Carneiro e Eliana Nakamura que Autoridade Central é um 

“órgão do Poder Executivo designado especialmente pelo Estado para ser o responsável 

pelos procedimentos previstos na Convenção.”446 No Brasil, a função de Autoridade Central 

                                                 

444 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1.315.342 Rio de Janeiro. Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho. DJe: 04/12/2012.  
445 ARAUJO, Nadia de. A Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro de menores: algumas notas 

recentes. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/subtracao-

internacional/arquivos/a-convencao-da-haia-sobre-os-aspectos-civis-do-sequestro-de-menores-nadia-de-

araujo.pdf>. Acesso em 14 ago. 2018. p. 2. 
446 CARNEIRO, Cynthia Soares; NAKAMURA, Eliana Miki Tashiro. Sequestro civil de crianças e 

adolescentes: as famílias transnacionais nos tribunais brasileiros e o avanço da cooperação jurídica 
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para efeitos dessa Convenção é exercida pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos 

do Ministério da Justiça, conforme dispõe o Decreto nº 3.951, de 4 de outubro de 2001. 

Nesses termos, destaca Jorge Antônio Maurique, existem duas possibilidades de 

iniciar o procedimento de retorno imediato da criança subtraída, sendo a primeira delas a 

partir do sistema de Autoridades Centrais, situação em que, após pedido do interessado, a 

Autoridade Central do país requerente emite um pedido para a autoridade correspondente 

do país requerido, solicitando a restituição de determinada criança; e a segunda por meio 

do ajuizamento de ação de busca e apreensão da criança diretamente no Poder Judiciário 

estrangeiro pelo interessado.447 

Especificamente sobre o procedimento via Autoridades Centrais, o guardião lesado 

requerente deverá instruir o pedido de restituição da criança com documentos que 

demonstrem a transferência ou retenção ilegal desta, bem como a exposição de motivos que 

justifiquem o retorno sumário da criança ao Estado de sua residência habitual, além de 

informações pessoais dos envolvidos e seu possível paradeiro.448 

Ciente do fato, a autoridade central deve diligenciar junto a sua homóloga na sede 

do Estado onde a criança se encontrar retida de forma ilícita, a fim de obter a devolução do 

infante ao Estado de sua residência habitual,449 devendo tomar ou fazer com que se tomem 

                                                 

internacional. Disponível em: 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_prod

utos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.962.07.PDF>. Acesso em: 10 ago. 2018. n.p. 
447 MAURIQUE, Jorge Antônio. Sequestro internacional de crianças: Anotações sobre a Convenção de Haia. 

Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/caju/879.5.14.pdf>. Acesso em 14 ago. 2018. p. 4. 
448 Artigo 8º do Decreto nº 3.413/2000. 
449 Artigo 9º do Decreto nº 3.413/2000. 
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todas as medidas apropriadas para assegurar a entrega voluntária da mesma.450 Isso num 

prazo de até seis semanas a contar da data que o pedido foi efetivado.451 

Frise-se que a cooperação jurídica se dá entre os Estados, representados pelas 

Autoridades Centrais, não sendo cabível pedido de auxílio direto realizado diretamente por 

indivíduos. 

Configurada a subtração ilícita da criança e recusada a resolução pacificamente do 

conflito, caberá à autoridade judicial do Estado onde a criança se encontra retida decidir a 

respeito da devolução do infante ao Estado de sua residência habitual ou não.452 

Para tanto, deverá o juízo averiguar de maneira pormenorizada toda a situação 

problema e suas provas, a fim de garantir a prevalência do melhor interesse da criança. 

3. EXCEÇÕES AO RETORNO IMEDIATO DA CRIANÇA E A JURISPRUDÊNCIA 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Embora a determinação do retorno imediato da criança ilicitamente subtraída ao 

lugar de sua residência habitual constitua regra geral da Convenção de Haia de 1980, o 

próprio texto convencional estabelece expressamente algumas exceções a aplicação, por 

considerar que nessas situações a permanência do infante no Estado requerido melhor 

atende ao princípio do superior interesse da criança.453 

                                                 

450 Artigo 10 do Decreto nº 3.413/2000. 
451 Artigo 11 do Decreto nº 3.413/2000. 
452 RODAS, João Grandino; MONACO, Gustavo Ferras de Campos. Op. Cit. p. 311-312. 
453 VENDRUSCOLO, Aline Maria Fernandes. Sequestro internacional de Crianças e o princípio do melhor 

interesse da criança. Brasília, 2011. 96f. Monografia (Graduação em Direito) - Centro Universitário de Brasília. 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/subtracao-
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Ocorre, porém, que a redação dos dispositivos que elencam as exceções à regra geral 

supramenciona dá margem a variadas interpretações. Tal circunstância, possibilita que os 

julgadores facilmente enquadrem o caso apresentado em uma dessas previsões, o que opõe 

obstáculos à efetivação do objetivo central da Convenção.454 Nesse contexto, Elisa Pérez-

Vera é categórica em afirmar que as exceções à devolução da criança devem ser 

interpretadas restritivamente, de maneira a justificar situações excepcionais que possam 

colocar em risco a criança, sob pena de a Convenção se tornar letra morta.455 

Observa-se que as referidas exceções estão previstas nos artigos 12, 13 e 20 da 

Convenção de Haia de 1980. 

O artigo 13 dispõe que autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido 

não é obrigada a ordenar o retorno da criança se ficar demonstrado que: 

a) a pessoa, instituição ou organismo que tinha a seu cuidado a pessoa da criança 

não exercia efetivamente o direito de guarda na época da transferência ou da 

retenção, ou que havia consentido ou concordado posteriormente com esta 

transferência ou retenção; ou 

b) existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de 

ordem física ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação 

intolerável.
456

 

Assim, anota Nádia de Araújo, a exceção constante no artigo 13 “é fundada na 

existência de um grave risco para a criança caso seja restituída ao Estado de sua residência 

habitual.”457 Ainda, na visão de Jacob Dolinger, o referido texto deve ser entendido como 

“uma medida de caráter humanitário, visando a evitar que a criança seja enviada a uma 

                                                 

internacional/arquivos/sequestro-internacional-de-criancas-e-o-principio-do-melhor-interesse.pdf>. Acesso 

em: 16 ago. 2018. p. 38. 
454 CARNEIRO, Cynthia Soares; NAKAMURA, Eliana Miki Tashiro Op. Cit. n.p. 
455 PÉREZ-VERA, Elisa apud DOLINGER, Jacob. Op. Cit. P. 257. 
456 Artigo 13 do Decreto nº 3.413/2000. 
457 ARAUJO, Nadia de. Direito internacional privado: Teoria e prática brasileira. 7. Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2018. p. 350. 
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família perigosa ou abusiva, a um ambiente social ou nacional perigoso, como um país em 

plena convulsão.”458 Isto é, deve-se impedir o retorno do infante àquele meio tido como 

prejudicial ao seu pleno desenvolvimento. 

Além disso, a moderna doutrina admite que a situação de grave risco prevista no 

artigo 13 também é aplicável nos casos de comprovada violência doméstica sofrida pela parte 

que subtraiu a criança, em razão dos possíveis transtornos que essa conjuntura abusiva pode 

causar no desenvolvimento do infante.459 

Dando continuidade, o artigo 13 também prevê que o retorno da criança poderá ser 

obstado se ela se manifestar a favor da permanência no Estado requerido – observados idade 

e grau de maturidade suficientes para considerar tal manifestação de vontade. 

O artigo 20, a seu turno, afirma que o retorno da criança poderá ser recusado quando 

“não for compatível com os princípios fundamentais do Estado requerido com relação à 

proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais”. 

De acordo com análise realizada por Nádia de Araújo, essa exceção deve ser 

interpretada de maneira bastante restrita. Isso porque a ideia central que rege a Convenção é 

no sentido de devolver, e a não-devolução da criança deve ocorrer somente nos casos 

definidos nas exceções, as quais dependem de prova cabal de sua existência.460 Destarte, é 

                                                 

458 DOLINGER, Jacob. Op. Cit. P. 257. 
459 MAURIQUE, Jorge Antônio. Op. Cit. p. 6. 
460 ARAUJO, Nadia de; VARGAS, Daniela. Comentários ao RESP 1.239.777: O dilema entre a pronta 

devolução e a dilação probatória na Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacionais de 

menores. Disponível em:<http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/subtracao-

internacional/arquivos/comentario-ao-resp-1239777-o-dilema-entre-a-pronta-devolucao-e-a-dilacao-

probatoria-nadia-de-araujo.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2018. p.9. 
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preciso demonstrar, no caso concreto, qual o princípio fundamental ofendido e os motivos da 

violação.461 

Já o artigo 12 prescreve que, nos casos em que for verificado o decurso de um ano 

entre a data da transferência ou retenção e a data do início do processo perante a autoridade 

judicial ou administrativa do Estado requerido, o retorno do infante poderá ser recusado 

quando provado que a criança já se encontra integrada ao seu novo meio. Assim, “busca-se 

preservar o bem-estar do menor, que depois de algum tempo já estará adaptado à nova vida 

do Estado requerente.”462 

Destaca-se a imprescindibilidade de criteriosa avaliação das provas para aplicação do 

referido dispositivo, a fim de confirmar que a nova mudança poderia ser mais prejudicial à 

criança do que mantê-la na nova condição de vida. Contudo, não configurado quaisquer 

possibilidades de transtornos para a criança, o juiz deverá determinar o seu retorno.463 

Sublinhe-se, por oportuno, a necessidade de garantir o correto contraditório ao longo 

de todo procedimento,464 uma vez que é a partir da produção de provas capazes de evidenciar 

a condição familiar do infante que será possível analisar as situações excepcionais. 

Por fim, defende Nádia de Araújo, a Convenção de Haia de 1980 é, em certo ponto, 

contraditória. Pois, ao mesmo tempo que ela "estabelece um sistema que exige o retorno 

imediato da criança;"465 ela também evidencia que "o juiz precisa apreciar toda a prova para 

determinar se a saída foi ilícita nos termos do artigo 3º e se estão presentes as exceções que 

                                                 

461 Grupo Permanente de Estudos sobre a Convenção da Haia de 1980. Comentários à Convenção de Haia de 

1980. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextual/anexo/textoConvencao.pdf>. Acesso em: 

13 ago. 2018. p.33. 
462 ARAUJO, Nadia de. Direito internacional privado Op. Cit. p. 350. 
463 CARNEIRO, Cynthia Soares; NAKAMURA, Eliana Miki Tashiro. Op. Cit. n.p. 
464 ARAUJO, Nadia de Direito internacional privado Op. Cit.. p. 350. 
465 Ibid. p. 346. 
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impedem a volta da criança,"466 o que inevitavelmente demandará tempo superior àquele tido 

como razoável pela própria Convenção de Haia de 1980. 

Especificamente sobre a aplicação dessas exceções pela jurisprudência do STJ, 

observa-se a tendência em recusar a entrega da criança subtraída sob a justificativa de que o 

infante estaria adaptado ao novo meio, seja em razão da longa duração do processo467 seja 

pela tenra idade da criança quando chegou ao Brasil. 

Adiciona-se a este raciocínio o argumento de que seria necessário evitar uma "nova 

ruptura" nos laços afetivos importantes para a criança, pois poder-se-ia acarretar danos 

psicológicos irreparáveis.468 

É o que se verifica, por exemplo, no acórdão do REsp nº 900.262/RJ.469 Nele foi 

reconhecido que retorno ao país requerente provocaria à criança inequívoco abalo emocional 

e psíquico, aplicando-se, assim, a exceção do artigo 13, vez que ela estaria adaptada ao novo 

meio tanto pelo decurso do tempo – três anos residindo no Brasil – quanto pela pouca idade. 

Nesse caso, não se considerou a regra prevista no artigo 12 da Convenção, a qual determina 

o retorno imediato da criança se o requerente busca as autoridades responsáveis no prazo 

inferior a um ano. 

Em verdade, desde a sua adesão, o Brasil tem recebido muitas críticas da comunidade 

internacional no tocante ao cumprimento da Convenção, principalmente no que concerne ao 

tempo de duração do procedimento judicial.470 

                                                 

466 Idem. 
467 MAURIQUE, Jorge Antônio. Op. Cit.  p. 6. 
468 CARNEIRO, Cynthia Soares; NAKAMURA, Eliana Miki Tashiro. Op. Cit. n.p. 
469 Min. Rel. Nancy Andrighi. DJ 21/06/2007. 
470 SIFUENTES, Mônica. Sequestro interparental: A experiência brasileira na aplicação da Convenção de Haia 

de 1980. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 25, p. 135-144, 2009. P. 137. 
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Há decisões, entretanto, que se tem notado uma tentativa de aplicação mais técnica 

da Convenção. É o que se abstrai do julgamento do REsp nº 1.315.342/RJ,471 que, mesmo 

transcorrido aproximadamente 6 anos da chegada das crianças ao Brasil, determinou o 

imediato retorno dos infantes após comprovação da subtração ilícita e da residência habitual 

localizada no estrangeiro. 

Por fim, frise-se a indispensabilidade da realização de prova pericial pela instância 

ordinária quando existirem indicativos de alguma das questões excepcionais. Neste sentido 

foi firmada a jurisprudência do STJ no julgamento do REsp nº 1.239.777/PE472. Tal medida 

preocupa-se em garantir a efetiva proteção da criança e de seu melhor interesse, princípio 

não apenas descrito na Convenção em comento, mas também no texto constitucional 

brasileiro de 1988.473 

4. ANÁLISE DO RESURSO ESPECIAL Nº 1.351.325/RJ 

Cuida-se de REsp 474em que se discute acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região que havia confirmado a decisão de primeiro grau em prol da devolução da criança ao 

país de sua residência habitual, a Itália, em cumprimento aos ditames da Convenção de Haia 

de 1980. 

                                                 

471 Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJ 27/11/2012. 
472 Min. Rel. Cesar Asfor Rocha. DJ 12/04/2012. 
473 Artigo 227 da Constituição Federal de 1988. 
474 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1.351.325 Rio de Janeiro. Rel. Min. Humberto 

Martins. 2ª turma. DJ 10/12/2013. 
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Em apertada síntese, um casal, composto por uma brasileira e um italiano passaram a 

residir habitualmente na cidade de Palermo, na Itália, após terem o primeiro filho. A criança, 

brasileira e italiana nata, vivia sob a guarda compartilhada de ambos os pais.  

Ocorreu que, em viagem familiar ao Brasil, no mês de janeiro de 2010, a mãe decidiu 

permanecer com o infante no país, apenas informando ao pai que não mais retornaria. 

Como o pai não autorizou a permanência da criança em território brasileiro, o ato 

desempenhado pela genitora configurou “subtração de menor” por reter ilicitamente a criança 

em local diferente de sua residência habitual, violando, assim, o direito de guarda do genitor 

– hipótese prevista no artigo 3º da Convenção de Haia de 1980. 

Logo que retornou à Itália, o pai contatou a autoridade central italiana para que esta 

pedisse cooperação jurídica à autoridade central brasileira, quem deflagrou, entre os meses 

de abril e maio daquele ano, o procedimento de retorno da criança nos ternos da Convenção 

de Haia de 1980. E, diante da recusa da mãe em promover voluntariamente a repatriação da 

criança ao país de sua residência habitual, a União propôs, em novembro de 2010, ação de 

busca, apreensão e restituição do menor na 1ª Vara Federal da subseção judiciária de Nova 

Friburgo/RJ. 

Tanto o primeiro quanto o segundo grau de jurisdição decidiram pelo retorno imediato 

da criança, uma vez constatada a retenção ilícita cometida pela genitora, na forma do artigo 

3º, bem como a não incidência das exceções previstas nos artigos 12 e 13 da Convenção. 

Além disso, foi indeferido o pedido da mãe no que concerne à produção de prova pericial 

atinente às condições psiquicossociais da criança, tendo por justificativa não existir 

necessidade de parecer técnico quando o genitor atua, no sentido de repatriar a criança, dentro 

do prazo-limite de um ano previsto no artigo 12 da Convenção. 

Inconformada com o decisum a genitora interpôs REsp, trazendo como razões a 

divergência entre as decisões recorridas e a jurisprudência do STJ, além de ofensa ao artigo 

12 da Convenção de Haia de 1980, por defender que a criança estaria muito bem adaptada ao 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

231 

Brasil e à família materna (comprova a partir laudo técnico do Serviço Social da Defensoria 

Pública da União emitido no ano de 2011). Isto é, o infante estaria integrado ao novo meio e 

o retorno à Itália poderia lhe causar graves danos psicológicos. 

O STJ, em decisão proferida no dia 10 de dezembro de 2013, negou provimento ao 

REsp, determinando o retorno imediato da criança à Itália, local reconhecido como de sua 

residência habitual, conforme prescrito na Convenção de Haia de 1980. 

No seu voto, o relator da ação, o ministro Humberto Martins, entendeu pela 

impossibilidade de considerar a exceção prevista no artigo 12, qual seja a de que a criança 

estaria adaptada ao seu novo meio, porque entre a data da transferência ilícita do infante e a 

data do início do processo para sua repatriação não havia decorrido um ano. Ou seja, não 

haveria que se falar em integração do infante ao novo meio nos casos em que o prazo-limite 

não foi superado. 

Nesse sentido, corroborou com o indeferimento da produção de prova pericial pela 

instância ordinária, dada a brevidade com que o genitor tomou as providências necessárias 

para o retorno de seu filho. 

Ainda, destacou que, de acordo com a Convenção, uma vez demonstrada a existência 

de uma das exceções – as quais, ao seu ver, devem ser interpretadas restritivamente –, o 

julgador ou a autoridade possui discricionariedade (e não obrigação) para formar seu 

convencimento no sentido do retorno ou da permanência da criança. Além disso, considerou 

que a necessidade de produção de provas, de acordo com o direito processual brasileiro, 

depende do livre convencimento do magistrado. 
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Por fim, registrou que, diferentemente do caso abordado no REsp nº 900.262/RJ,475 

não ficou provado nos autos da ação em comento que a criança, supostamente integrada ao 

novo meio, correria riscos de ordem psicológica se fosse determinado o seu retorno. 

Prevaleceu, destarte, a regra geral da Convenção de Haia de 1980. 

Diante do acima exposto, é possível denotar certa desarmonia entre as razões de 

decidir do presente acórdão e a jurisprudência até então firmada no STJ. 

A primeira contradição verificada é exatamente com o decidido no REsp nº 

900.262/RJ supramencionado. Isso porque, ao convalidar as decisões ordinárias no sentido 

de manter a criança em território nacional, o STJ firmou o entendimento de não considerar o 

prazo-limite de um ano, previsto no artigo 12 da Convenção, para analisar a possibilidade de 

retorno ou não do infante.  

Com efeito, a decisão foi fundamentada apenas no fato de que a criança estaria 

adaptada ao novo meio e que o afastamento do infante de tenra idade (in casu, sete anos) de 

sua mãe poderia lhe causar “inequívoco abalo emocional e psicológico,”476 frente a nova 

conjuntura em que ela estava inserida. Concluiu-se, assim, que caberia a autoridade judicial 

ou administrativa determinar a permanência do infante no país. 

Frise-se, entretanto, que a comprovação do dano de ordem psíquica à criança não 

restou evidenciada nos autos daquela ação, uma vez que se apontou o “risco grave” como 

decorrência lógica do afastamento do infante do local em que se encontrava instalado ao 

longo de todo o processo (três anos). Inclusive, a decisão afirma que não há sinais de 

comportamento ou de condições inadequadas do pai.  

                                                 

475 Rel. Min. Nancy Andrighi. 3ª turma. DJ 08/11/2007 
476 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 900.262 Rio de Janeiro. Rel. Min. Nancy 

Andrighi. 3ª turma. DJ 08/11/2007. p.11 
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Em verdade, nessas condições, estar-se-ia beneficiando o guardião que cometeu a 

subtração da criança pela situação criada por esse ilícito. Nesse sentido, os votos vencidos 

dos ministros Ari Pargendler e Carlos Alberto Menezes Direito. 

Assim, quando o acórdão do REsp nº1.351.325/RJ considerou que o simples passar 

do tempo não se configuraria razão justificadora para a permanência da criança no Estado 

requerido, nos casos em que o guardião prejudicado pelo ilícito tomou as providências 

necessárias dentro do prazo estabelecido como razoável no artigo 12, conferiu-se efetividade 

à Convenção de Haia de 1980, pois evitou que a morosidade dos sistemas judiciários dos 

Estados contratantes impeçam a garantia do melhor interesse da criança. Além disso, se 

atribuiu uma interpretação mais restrita aos dispositivos excepcionais, assegurando a 

prevalência da regra geral do retorno imediato. 

Já o segundo contrassenso é evidenciado quando confrontada a recusa a produção da 

prova pericial no recurso especial em estudo (REsp nº1.351.325/RJ) e o decidido no REsp nº 

1.239.777/PE,477 em abril de 2012.  

Isso porque, conquanto nesta ação houve o indeferimento do pedido da mãe para que 

fosse realizada análise psicossocial na criança, a fim de verificar a sua adaptabilidade ao meio 

bem como os riscos de danos graves no caso de determinação do seu retorno; naquele 

julgamento, em 2012, o relator da ação, o ministro Cesar Asfor Rocha, com fulcro no 

princípio de melhor interesse da criança, considerou ser indispensável a realização de perícia 

psicossocial para, com substrato suficiente, avaliar se o infante estaria ou não adaptado ao 

novo meio e se poderia sofrer danos com a transferência – não obstante constar nos autos 

                                                 

477 Rel. Min. Cesar Asfor Rocha. 2ª turma. DJ 12/04/2012. 
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laudo pericial verificando o bom relacionamento da criança e seus genitores e, desta forma, 

a favor do retorno.478 

Destarte, tendo em vista a finalidade primeira da Convenção de Haia de 1980 ser 

garantir o melhor interesse da criança, defende-se que o decisum do REsp  nº1.351.325/RJ 

acertou ao conferir uma interpretação mais restrita à exceção presente no artigo 12 da 

Convenção, afastando a possibilidade de o causador do ilícito civil se beneficiar 

indevidamente da situação que deu causa.  

A decisão errou, contundo, ao indeferir a produção da prova pericial, uma vez que 

inevitavelmente os processos envolvendo subtração de criança são julgados, no Brasil, anos 

depois da ocorrência do ilícito, e que o infante, indivíduo em desenvolvimento, pode vir a 

sofrer graves danos apenas por ter sido retirado daquele meio em que estava de fato 

habituado, inobstante não se configurar residência habitual para fins da Convenção. 

5. CONCLUSÃO 

Como exposto acima, a Convenção da Haia de 1980 foi criada em um contexto de 

expansão das relações familiares entre indivíduos de diferentes nacionalidades e dos conflitos 

jurídicos advindos da dissolução desses vínculos afetivos.  

Tendo como finalidade precípua garantir a prevalência do melhor interesse das 

crianças, tal documento convencional teve ampla recepção pela comunidade internacional e 

apresenta como objetivo geral dar maior celeridade à resolução dos casos envolvendo 

subtração ilícita de menor, por um de seus guardiões, do país de sua residência habitual. Para 

                                                 

478 Destaca-se que no REsp 1.239.777/PE também não havia decorrido um ano entre a data da subtração ilícita 

da criança e o início do procedimento de retorno. 
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tanto, adotou um sistema cooperativo permanente entre os Estados, onde se utiliza o auxílio 

direto entre as autoridades centrais, para fins de localização e procedência dos tramites 

necessários ao retorno da criança subtraída. 

E, apesar do retorno imediato do infante à sua residência habitual constituir regra 

geral, a Convenção de Haia de 1980 trouxe situações excepcionais em que a permanência da 

criança no país para o qual foi levada ou onde se encontra retida é mais benéfico a seu pleno 

desenvolvimento. 

De modo geral, tratam-se de casos em que a criança já se encontra adaptada ao novo 

meio; quando demonstrado o grave risco de dano psíquico ou físico por ocasião do retorno; 

ou quando incompatível com as normas de direitos fundamentais do Estado requerido. 

Como visto, cabe às autoridades judicias de cada Estado contratante da convenção 

avaliar se o caso concreto em apreciação está enquadrado em alguma das exceções previstas.  

Nesse contexto, foi proposto como objetivo deste artigo analisar a aplicação da 

exceção descrita no artigo 12 pelo STJ, a partir do estudo do REsp nº 1.351.325/RJ, com a 

intenção de verificar se a interpretação empregada na jurisprudência brasileira é harmônica 

entre si e se coaduna com a finalidade da Convenção de Haia de 1980. 

Concluiu-se que o STJ, apesar da dificuldade de apresentar respostas rápidas aos 

casos levados à exame, tem atribuído interpretação restrita à exceção referente a adaptação 

da criança ao novo meio. Além disso, tende a reconhecer a indispensabilidade da produção 

de provas cabais para aplicação das normas de exceção da convenção. 

Especificamente sobre a aplicação da excepcionalidade presente no artigo 12, notou-

se considerável mudança de entendimento. Porque deixou de reconhecer o decurso de tempo 

como fator determinante à adaptabilidade da criança, e passou a considerar tal exceção 

apenas naqueles casos em que o guardião prejudicado pela subtração ilícita da criança não 

age, para proceder o retorno dela, no prazo-limite de um ano. 
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Por fim, cabe a ressalva de que a jurisprudência do STJ ainda não se encontra 

consolidada e, por isso há julgamentos, a exemplo do REsp nº 1.351.325/RJ, onde ora avança 

ora retrai na efetivação da Convenção de Haia de 1980. 
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AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DO CASO SILALA AO DIREITO 

INTERNACIONAL DOS CURSOS D’ÁGUA INTERNACIONAIS 

Amael Notini Moreira Bahia479 

Resumo: O presente trabalho visa analisar as possíveis contribuições do julgamento do Caso 

Silala ao Direito Internacional dos Cursos d’Água Internacionais. Para tanto, serão 

apresentadas as controvérsias acerca da definição de cursos d’água internacionais codificada 

pela Convenção da ONU sobre Usos Não-Navegáveis de Cursos d’Água Internacionais, de 

forma a identificar as lacunas existentes e compreender os possíveis impactos dos 

posicionamentos da Corte Internacional de Justiça nesse ramo do Direito Internacional.  

Palavras Chave: Direito dos Cursos d’Água Internacionais. Rio Silala. Corte Internacional 

de Justiça. 

Abstract: This work aims to analyze the possible contributions of the judgment of the Silala 

Case to the Law of International Watercourses. Accordingly, the controversies over the 

definition of international watercourses codified by the UN Convention on Non-Navigational 

Uses of International Watercourses will be presented in order to identify existing juridical 

                                                 

479 Graduando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Bolsista de Iniciação Científica 

pelo ADRC/UFMG do Grupo de Pesquisas em Processo e Jurisprudência de Cortes e Tribunais Internacionais, 

sob orientação do Prof. Lucas Carlos Lima. Monitor do Grupo de Estudos em Cortes e Tribunais da UFMG - 

Stylus Curiarum e da disciplina de Direito Internacional Público na Faculdade de Direito da UFMG. 
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issues and to understand the effects that certain decisions of the International Court of Justice 

may have in this area of international law. 

Keywords: Law of International Watercourses. Silala River. International Court of Justice. 

1. INTRODUÇÃO 

Dentre os significativos acontecimentos que ocorreram ao longo do século XX 

referentes ao desenvolvimento do Direito Internacional dos Cursos d’Água Internacionais, o 

ano de 1997 engloba três dos mais relevantes. O primeiro é a adoção da Convenção dos Usos 

Não-Navegáveis de Cursos d’Água Internacionais (UNWC), sendo esta a primeira tentativa 

de codificação em matéria de recursos hídricos transfronteiriços pelo direito internacional e 

um dos marcos normativos que orientam desde então a redação de tratados sobre o tema.480 

O segundo é o proferimento da sentença pela Corte Internacional de Justiça (CIJ) no caso 

Gabcikovo-Nagymaros, que não apenas destacou a adoção da UNWC, mas, também, 

anunciou o caráter costumeiro da norma do uso equitativo e racional dos cursos d’água 

internacionais.481 O terceiro e último acontecimento é a revogação por parte do governo 

bolivariano da concessão outorgada à Ferrocarril de Antofagasta à Bolívia para a utilização 

do rio Silala, que representou o momento de ruptura entre o Chile e a Bolívia quanto a esse 

recurso hídrico transfronteiriço, o que culminaria eventualmente na categorização desse rio 

enquanto a única bacia em alto risco na América do Sul e uma das mais vulneráveis do 

                                                 

480 GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS. Convention on the Law of the Non-navigational 

Uses of International Watercourses. Disponível em: 

<http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. 
481 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia). Disponível em: <https://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-

EN.pdf>. Acesso em: 12/12/2108. 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf
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planeta.482 Tal ato do governo bolivariano já indicava sua pretensão de declarar o Silala 

enquanto um recurso doméstico e de demandar ao Chile que pagasse por sua utilização, como 

ocorreu dois anos mais tarde, mesmo sob incontáveis protestos do governo chileno.483 

Após quase 20 anos, em 2016, surge a disputa relativa ao “Status e Uso das Águas do 

Silala”, no qual são colocados em discussão perante à CIJ a natureza e as limitações do 

conceito de cursos d’água internacionais, além da existência de um ordenamento jurídico 

aplicável aos recursos hídricos que se enquadra no escopo dessa definição. Diferentemente 

do caso Gabcikovo-Nagymaros e de outros casos relativos à utilização de rios internacionais 

para fins distintos da navegação, tais como o célebre Pulp Mills,484 o caso Silala não se baseia 

na violação das normas substanciais e procedimentais de um tratado relativo à gestão de um 

recurso hídrico, mas se desenvolve em torno da aplicabilidade de um regime jurídico 

internacional específico, o regime jurídico de cursos d’água internacionais.485  

Diante dos novos desafios trazidos pelo caso Silala ao direito internacional dos cursos 

d’água internacionais, o presente trabalho irá investigar a definição e os limites do conceito 

de cursos d’água internacionais, para então prosseguir à análise dos potenciais efeitos de 

algumas possíveis decisões da CIJ sobre o caso.  

Inicialmente, serão brevemente delineados alguns conceitos e o contexto da disputa 

relativa ao rio Silala e à concepção e atuais limitações da definição de cursos d’água 

                                                 

482 UNEP. Hydropolitical Vulnerability and Resilience along International Waters. Nairobi: UNEP, 2007. p. 

64-65. 
483 FUENTES, X. Solicitud de inicio de procedimiento de la República de Chile contra el Estado Plurinacional 

de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el aprovechamiento de las aguas del Río Silala (6 de junio 

del 2016). Revista Tribuna Internacional. Vol. 5. N. 9. p. 199-211. 2016.  p. 204. 
484 O caso Pulp Mills (Argentina v. Uruguai) diz respeito à controvérsia relativa à instalação de uma fábrica de 

celulose no largo do rio Uruguai. O caso foi resolvido sob a égide do Estatuto do Rio Uruguai, que previa as 

normas procedimentais e substanciais aplicáveis a esse recurso hídrico transfronteiriço especificamente.  
485

 LIMA, Lucas. The Silala Waters dispute before the ICJ and the law on the use of international rivers for 

non-navigational purposes. Questions of International Law. Vol. 39. p. 1-3. 2017. p. 1. 
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internacionais. Então, o trabalho focará em três dos possíveis posicionamentos da CIJ em 

relação a esse caso, em face dos elementos apresentados e também de suas consequências 

diretas.  

O primeiro se refere ao enquadramento jurídico do rio Silala enquanto um curso 

d’água internacional, de forma que seja possível observar a satisfação dos critérios da 

definição de cursos d’água internacionais nas características físicas desse recurso. O segundo 

consiste na negação os direitos dos cursos d’água internacionais possa se aplicar ao rio Silala, 

surgindo assim a questão de se haveria algum outro regime aplicável ao caso. O terceiro e 

último diz respeito ao consentimento expresso ou tácito das partes para a aplicação do direito 

internacional ao rio Silala, de forma que as normas costumeiras poderiam ser aplicadas 

mesmo que os requisitos da definição de cursos d’água internacionais não pudessem ser 

observados neste caso. Com base nessas perspectivas, o trabalho apresenta as potenciais 

contribuições que podem ser derivadas de cada possível posicionamento da CIJ, para então 

argumentar que o direito internacional pode ser significativamente alterado pela sentença 

proferida no caso Silala. 

2. O CASO SILALA: UM BREVE CONTEXTO 

O Caso sobre a “Disputa acerca do Status e do Uso das Águas do Rio Silala” surgiu, 

principalmente, em decorrência da conflituosa relação entre o Chile e a Bolívia, cuja disputa 

principal se desenrolou tangencialmente à controvérsia sobre o acesso ao mar, que se 

resolveu judicialmente através da CIJ em favor do Chile em 2018.486 Mas, para compreender 

a disputa relativa ao rio Silala, é importante retornar ao ponto inicial desse embate, um 

                                                 

486 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Case of the Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean 

(Bolivia v. Chile). Disponível em: <https://www.icj-cij.org/files/case-related/153/153-20181001-JUD-01-00-

EN.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. p. 54-55. 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/153/153-20181001-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/153/153-20181001-JUD-01-00-EN.pdf
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acontecimento de pouca relevância que culminou em um conflito de proporções singulares 

no âmbito da gestão compartilhada de recursos hídricos transfronteiriços.  

No dia 4 de maio de 1996, o periódico El Diario publica em primeira página a 

denúncia de que o Chile haveria desviado as águas do rio Silala de forma artificial.487 Em 

resposta a essa manchete, o chanceler boliviano Antonio Aranibar declarou que o Silala é um 

rio internacional, sendo a parte superior pertencente à Bolívia e a parte inferior ao Chile.488 

Entretanto, não havia provas à época que comprovassem que o fluxo de águas do rio Silala 

ocorria de forma natural ou artificial.489  

No ano seguinte, o governo boliviano alterou radicalmente seu posicionamento e 

revogou a concessão que permitia ao Chile utilizar as águas provenientes do rio Silala, sob a 

justificativa de que o propósito da concessão teria sido subvertido.490 Sucessivamente, a 

Bolívia adotou a postura de que o rio Silala estaria exclusivamente sobre seu domínio, 

alegando inclusive que o Chile deveria pagar não só pelo uso atual das águas, mas também 

um título de dívida histórica pelo uso unilateral desse recurso.491 O governo bolivariano 

cogitou, inclusive, engarrafar a água do rio Silala para fins comerciais com o slogan “Drink 

                                                 

487 EL DIARIO. EL DIARIO alertó que Chile usó indebidamente aguas del Silala. Disponível em: 

<http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_04/nt160408/principal.php?n=63&-el-diario-alerto-que-chile-

uso-indebidamente-aguas-del-silala>. Acesso em: 12/12/2018. 
488 HORZELLA, Barbara. Negociaciones en torno al Río Silala. Biblioteca del Congresso Nacional de Chile. 

BCN Informe. p. 4. 
489 BUSTOS, M. Demanda Chilena en Contra de Boliva en la Corte Internacional de Justicia: Caso del Río 

Silala. Revista Digital Nuevo Derecho: Creare Scientia in Ius. 2016. p. 10. 
490 ROSSI, C. The Transboundary Dispute Over the Waters of the Silala/Siloli. Disponível em: 

<https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=58602409000410407709210202011611610503605306704506

2087091089091119013069085097091104033016012031048048013080093028100088113021009094094009

0640900920211230931210891270550620481111221270861011170700060900920260830900180900020301

13075025026003112027106100&EXT=pdf>. Acesso em: 12/12/2018. p. 1. 
491 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Canciller: Bolivia no amenaza y tiene derecho a ejercer 

soberanía sobre el Silala. Disponível em: <http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20160324/20873>. Acesso 

em: 12/12/2018. 

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_04/nt160408/principal.php?n=63&-el-diario-alerto-que-chile-uso-indebidamente-aguas-del-silala
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_04/nt160408/principal.php?n=63&-el-diario-alerto-que-chile-uso-indebidamente-aguas-del-silala
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=586024090004104077092102020116116105036053067045062087091089091119013069085097091104033016012031048048013080093028100088113021009094094009064090092021123093121089127055062048111122127086101117070006090092026083090018090002030113075025026003112027106100&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=586024090004104077092102020116116105036053067045062087091089091119013069085097091104033016012031048048013080093028100088113021009094094009064090092021123093121089127055062048111122127086101117070006090092026083090018090002030113075025026003112027106100&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=586024090004104077092102020116116105036053067045062087091089091119013069085097091104033016012031048048013080093028100088113021009094094009064090092021123093121089127055062048111122127086101117070006090092026083090018090002030113075025026003112027106100&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=586024090004104077092102020116116105036053067045062087091089091119013069085097091104033016012031048048013080093028100088113021009094094009064090092021123093121089127055062048111122127086101117070006090092026083090018090002030113075025026003112027106100&EXT=pdf
http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20160324/20873
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Silala water for sovereignty”, além de realizar um estudo sobre a viabilidade de implementar 

uma usina hidrelétrica no lado bolivariano da fronteira.492 

E assim, em 6 de junho de 2016, o Chile iniciou os procedimentos perante a Corte 

Internacional de Justiça com o fim de declarar o rio Silala enquanto um curso d’água 

internacional, aplicando-se consequentemente a norma consuetudinária do uso equitativo de 

recursos compartilhados à gestão desse recurso.493 Em contrapartida, a Bolívia nega que o 

Silala seja um curso d’água internacional em decorrência de sua estrutura artificial, alegando 

assim ter soberania absoluta sobre esse recurso. Adicionalmente, a Bolívia alega que o Chile 

deverá pagar pelo uso passado e presente das águas do rio Silala.494 

Além dessas alegações, um ponto de grande divergente entre as partes diz respeito 

aos fatos que compõe o caso, principalmente, em relação às características físicas desse 

recurso hídrico transfronteiriço. Nesse sentido, o rio Silala é um recuso hídrico compartilhado 

pelo Chile, à jusante, e pela Bolívia, à montante. Suas águas surgem à aproximadamente 

4.400 metros acima do nível do mar, formadas a partir de diversas nascentes derivadas de um 

aquífero que também é compartilhado pelos dois países.495 Grande parte dessas nascentes 

fluem através de pequenos canais artificiais, que se unificam em um canal principal no 

                                                 

492 ECKSTEIN, G. The Silala Basin: One of the Most Hydropolitically Vulnerable Basins in the World. 

Disponível em: <https://www.internationalwaterlaw.org/blog/2011/10/27/the-silala-basin-one-of-the-most-

hydropolitically-vulnerable-basins-in-the-world/>. Acesso em: 12/12/2018. 
493 REPUBLICA DE CHILE. Case of the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. 

Bolívia). Application Instituting Proceedings. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/files/case-

related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf>. Acesso em: 06/12/2018. 
494 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Case of the Dispute over the Status and Use of the Waters of 

the Silala (Chile v. Bolívia). Order of 15 November 2018. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/files/case-

related/162/162-20181115-ORD-01-00-EN.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. 
495 REPUBLICA DE CHILE. Case of the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. 

Bolívia). Application Instituting Proceedings. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/files/case-

related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf>. Acesso em: 06/12/2018. 

https://www.internationalwaterlaw.org/blog/2011/10/27/the-silala-basin-one-of-the-most-hydropolitically-vulnerable-basins-in-the-world/
https://www.internationalwaterlaw.org/blog/2011/10/27/the-silala-basin-one-of-the-most-hydropolitically-vulnerable-basins-in-the-world/
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20181115-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20181115-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
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território boliviano. Esse canal atravessa a fronteira em direção ao Chile, onde se encontra 

com outros rios para integrar o rio Loa.496  

Conforme argumentado pelo pesquisador bolivariano Antonio Quiroga, o rio Silala 

não passaria de uma invenção do engenheiro Josiah Harding, que estava a serviço do Chile 

na época da concessão da permissão para a canalização. A argumentação apresentada se 

funda na suposta manipulação de mapas à época da canalização e no estudo realizado pelo 

Servicio Nacional de Geología e Minería (SERGEOMIN) sobre o rio Silala. O estudo 

sugeriu, em síntese, que o rio Silala seria exclusivamente fruto de obras artificiais, não 

possuindo assim as características essenciais de um sistema hidrológico natural.497 

Entretanto, evidências geográficas, topográficas e históricas indicam que as nascentes 

do rio Silala fluíam da Bolívia para o Chile mesmo antes da canalização. Essa tese encontra 

subsídio em estudos realizados em 2009 por uma empresa boliviana responsável pela análise 

do potencial hidroelétrico do rio Silala. Foi demonstrado através de um minucioso estudo 

topográfico que os canais foram construídos para tornar mais eficiente o fluxo de água, não 

havendo desvio no sentido do rio.498  

Dessa forma, como pode ser observado, ainda não foi realizado um estudo exaustivo 

e imparcial que determinasse a natureza das águas do rio Silala, de forma que essa matéria 

fática permanece em aberto.499 Assim, ainda restam diversos elementos probatórios a serem 

                                                 

496 MULLIGAN, B; ECKSTEIN, G. The Silala/Siloli Watershed: Dispute over the Most Vulnerable Basin in 

South America. Water Resources Development. Vol. 27. N. 3. p. 595-606. 2011. p. 595-597. 
497QUIROGA, Antonio. El Mito del Silala. Disponível em: 

<http://antoniobaz.orgfree.com/descargas/Libro_Mito_Silala.pdf>. Acesso em: 09/12/2018. p. 24-30.  
498 MULLIGAN, B; ECKSTEIN, G. The Silala/Siloli Watershed: Dispute over the Most Vulnerable Basin in 

South America. Water Resources Development. Vol. 27. N. 3. p. 595-606. 2011. P. 595-597. 
499 ESCOBARI, A. Los Conflictos entre Bolivia y Chile. p. 13-40. Em: AGENCIA PARA EL DESARROLLO 

DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS. Aguas en Fronteras. La Paz: ADEMAF, 2016. p. 

17-18.  

http://antoniobaz.orgfree.com/descargas/Libro_Mito_Silala.pdf
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produzidos no caso, podendo o caso ser significativamente direcionado pela versão dos fatos 

que prevalecer. 

3. OS LIMITES DA DEFINIÇÃO DOS CURSOS D’ÁGUA INTERNACIONAIS 

Em meio ao caso Silala, a definição dos cursos d’água internacionais ocupa um lugar 

central da disputa jurídica. A definição de cursos d’água internacionais surgiu e foi 

desenvolvida em meio a grandes controvérsias no âmbito da Comissão de Direito 

Internacional (CDI). Houve inúmeras propostas de delimitação geográfica de um conceito 

que era, inicialmente, desprovido de significado. Grande parte das tentativas de preencher 

esse conceito foram baseadas em instrumentos normativos existentes à época.500  

Inicialmente, definições mais tradicionais lograram mais aceitação da parte dos 

Estados. Entre estas, destaca-se à definição de “rio internacional” nos termos do Ato Final 

do Congresso de Viena de 1815. Essa definição foi retomada por diversos países, estando o 

Brasil entre eles, e seu escopo geográfico se limita a rios que trespassam fronteiras de dois 

ou mais Estados.501 

Outra definição apresentada foi a de “bacia de drenagem”, um conceito que foi 

desenvolvido em âmbito doutrinário e adotado no art. II das Regras de Helsinque. Tal 

                                                 

500 ARCARI, M. The Codification of the Law of International Watercourses: the Draft Articles Adopted by the 

International Law Commission. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/83570875.pdf>. Acesso em: 

06/01/2019. p. 8-9. 
501 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Replies of Governments to the Commission’s questionnaire. p. 

152-153. Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1976.  

https://core.ac.uk/download/pdf/83570875.pdf
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conceito apresenta uma maior abrangência geográfica, englobando a toda a área que contribui 

para o abastecimento hídrico de um conjunto hídrico que flui em um sentido comum.502  

Entretanto, muitos dos Estados consultados tomaram a posição de que a definição do 

escopo seria relevante apenas enquanto um meio para a discussão do tema essencial, que 

seriam os problemas jurídicos relativos à disputa de dois ou mais Estados por um sistema 

hídrico internacional. Dessa forma, Richard Kearney, o primeiro relator desse tema, decidiu 

trabalhar o tópico sem se ater à discussão acerca da definição, alegando ser a prática usual da 

CDI utilizar definições provisórias enquanto analisa as normas substanciais.503 

Assim, a definição do escopo dos trabalhos desenvolvidos pela CDI foi apenas 

apresentada de forma mais consistente em 1991. A fórmula então adotada seria apenas 

levemente alterada antes de adquirir sua forma final, codificada pela UNWC.504 A definição 

possui em si dois elementos centrais e mutualmente complementares, sendo eles o “sistema 

unitário” e a “desembocadura comum”: 

“Artigo 2. Termos utilizados 

(b) ‘Curso d’água’ significa um sistema de águas superficiais e subterrâneas que, 

em virtude do seu relacionamento físico, constituem um sistema unitário e 

normalmente fluindo para uma desembocadura comum” (tradução livre).
505

  

                                                 

502 INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. The Helsinki Rules. Disponivel em: 

<https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-

original_with_comments.pdf.> Acesso em: 06/01/2019. 
503 KEARNEY, R. First Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. p. 185. Em: 

Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1976.  
504 ARCARI, M; TANZI, A. The United Nations Convention on the Law of International Watercourses: A 

Framework for Sharing. The Hague: Kluwer Law International, 2001. p. 58. 
505 “Article 2. Use of terms. (b) ‘Watercourse’ means a system of surface waters and groundwaters constituting 

by virtue of their physical relationship a unitary whole and normally flowing into a common terminus”. 

UNITED NATIONS. UN Watercourses Convention. Disponível em: 

<http://www.unwatercoursesconvention.org/the-convention/>. Acesso em: 06/01/2019. Art. 2 (b). 

https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf
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O primeiro elemento, o sistema unitário, demonstra uma visão holística dos 

componentes hídricos que compõem um curso d’água. Ressalva-se, no entanto, que a 

UNWC foi redigida com um foco primordialmente voltado às águas superficiais. Assim, o 

componente transfronteiriço central do sistema unitário deve ser um recurso hídrico 

superficial, de forma que as águas subterrâneas apenas compõem um curso d’água de forma 

subsidiária, ou seja, se conectadas ao componente transfronteiriço central.506 

Considerado a abrangência do conceito de sistema unitário, os canais foram 

expressamente incluídos na lista exemplificativa dos seus elementos constitutivos, sendo 

assim introduzidos no escopo geográfico de cursos d’água internacionais.507 Entretanto, tal 

inclusão foi objeto de grande controvérsia, sendo que alguns dos membros da Comissão 

consideraram enquanto um pressuposto que os cursos d’água poderiam ser fruto exclusivo 

de fenômenos naturais.508 Ainda assim, como os aquíferos, os canais podem apenas compor 

um curso d’água internacional de forma subsidiária.509 

O segundo elemento da definição, a desembocadura comum, levanta ainda mais 

questionamentos quanto à possibilidade de canais integrarem um curso d’água 

internacional. Esse elemento foi concebido enquanto um meio de limitar o escopo 

geográfico da UNWC, de forma a impedir que duas ou mais bacias de drenagem conectadas 

por canais artificiais pudessem integrar um mesmo conjunto unitário para os propósitos da 

convenção.510 Criou-se assim um limite de razoabilidade impedindo a fusão jurídica de dois 

                                                 

506 ECKSTEIN, G; ECKSTEIN, Y. A Hydrogeological Approach to Transboundary Ground Water Resources 

and International Law. Am. U. Int’l L. Rev. Vol. 19. 2003. p. 241.   
507 INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Draft articles on the law of the non-navigational uses of 

international watercourses and commentaries thereto and resolution on transboundary confined groundwater. 

Em:  Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two, 1994. p. 90.  
508 Ibid. 
509 BOISSON DE CHAZOURNES, L. Fresh Water in International Law. Oxford: Oxford University Press, 

2013. p. 28. 
510 RIEU-CLARKE, A; MOYNIHAN; R; MAGSIG; B. UN Watercourses Convention: User’s Guide. Dundee: 

IHP-HELP Centre for Water Law, Policy and Science, 2012. p. 75. 
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cursos d’água distintos, inexistindo assim uma clara resposta para o enquadramento jurídico 

de um recurso hídrico composto subsidiariamente por canais, devendo tal análise ser 

realizada caso a caso.511 

Por fim, a partir da interpretação sistemática da UNWC, observa-se a possibilidade 

de extensão do escopo geográfico da definição de cursos d’água internacionais para os casos 

de poluição, através da abordagem ecossistêmica trazida pela Parte IV da UNWC.512 O art. 

20 da UNWC determina que os Estados que compartilham o curso d’água internacional 

devem tomar as medidas adequadas para proteger e preservar o ecossistema de cursos 

d’água internacionais, que pode incluir também áreas terrestres. Assim, a potencialidade de 

risco à utilização equitativa e razoável de um curso d’água internacional permite a extensão 

do âmbito de aplicação das normas protetivas a toda a bacia hidrográfica que engloba o 

recurso hídrico em questão.513 

4. POSSÍVEIS POSICIONAMENTOS DA CIJ E SUAS POTENCIAIS 

CONTRIBUIÇÕES 

Considerando o panorama jurídico apresentado, pode ser observado que o direito 

internacional ainda não possibilita que o caso Silala seja resolvido através de uma mera 

subsunção de uma norma costumeira clara e inquestionável. Assim, serão analisados alguns 

dos possíveis posicionamentos que a CIJ pode eventualmente adotar perante as 

                                                 

511 MESHEL, T. What’s in a name? The Silala waters and the applicability of international watercourse law. 

Questions of International Law. Vol. 39. p. 5-22. 2017. p. 9. 
512 TANZI, A. The Consolidation of International Water Law: A Comparative Analysis of the UN and UNECE 

Water Conventions. Napoli: Editoriale Scientifica, 2017. p. 22-23. 
513 UNITED NATIONS. UN Watercourses Convention - User’s Guide Fact Sheet Series: Number 2. Disponível 

em: <http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-2-Scope-of-the-Convention-

2.pdf>. Acesso em: 15/01/2019. 

http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-2-Scope-of-the-Convention-2.pdf
http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-2-Scope-of-the-Convention-2.pdf
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especificidades do caso Silala, de forma a ponderar quais contribuições ao direito 

internacional podem emergir de cada cenário.  

4.1. O Silala consiste em um Curso d’Água Internacional 

O primeiro cenário desenvolvido perpassa o acolhimento da tese chilena de que o 

Silala configura um curso d’àgua internacional. Para tanto, a CIJ deveria, em alguma medida, 

corroborar com a opinião prevalecente nos debates da CDI de que os canais podem compor 

subsidiariamente um curso d’água internacional. 

Entretanto, tal decisão culmina em outros desafios jurídicos que poderão ser 

enfrentados pela CIJ na tentativa de solucionar a presente querela. O primeiro deles é a 

questão da extensão geográfica que um canal pode representar dentro de um mesmo conjunto 

unitário. Apesar de não ser essencialmente necessário à resolução do caso, visto que a mera 

declaração do caráter internacional do Silala seria suficiente para esclarecer o problema 

jurídico em questão, a incerteza quanto ao enquadramento jurídico dos canais no âmbito do 

direito internacional e sua relação de subordinação em relação aos cursos d’água 

internacionais poderia provocar uma série de conflitos sobre a utilização de recursos hídricos 

transfronteiriços pelo mundo.  

Após resolvido o impasse quanto enquadramento jurídico do rio Silala, a CIJ deverá 

passar à análise das normas substanciais e procedimentais aplicáveis a cursos d’água 

internacionais, em especial, o uso equitativo de recursos compartilhados. De forma similar à 

equidade na delimitação de plataformas continentais, o uso equitativo deve ser estabelecido 
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em conformidade com as particularidades do caso concreto,514 ainda incógnitas em função 

da insuficiência de provas no atual estado do contencioso.  

4.2. O Silala não configura um Curso d’Água Internacional 

Partindo do contexto de prevalência da defesa boliviana quanto ao enquadramento 

jurídico do rio Silala, ainda restam alguns pontos a serem potencialmente esclarecidos pela 

CIJ em relação a outros regimes que possam ser aplicados ao caso em questão. O primeiro 

evidentemente seria um eventual regime específico de canais internacionais, o qual não 

apresenta a priori uma prática consistente o suficiente para se consolidar enquanto 

costume,515 mas que poderia eventualmente ser discutido a fim de que houvesse uma diretiva 

jurídica para a gestão desses recursos.  

Um segundo ponto que poderia ainda ser levantado pela CIJ seria a discussão do caso 

Silala à luz do direito internacional dos aquíferos. Como observado na contextualização do 

caso, os canais mencionados são derivados de um aquífero transfronteiriço, dividido também 

pelo Chile e a Bolívia. Caso a CIJ considere que as normas substanciais referentes a aquíferos 

já foram consolidadas enquanto costume, poderia ser feita uma análise tangente à equidade 

e razoabilidade da utilização desse aquífero através dos canais. Ou seja, visto que as águas 

do aquífero são utilizadas por meio dos canais, caso esse tipo de uso esteja ainda em 

conformidade com os parâmetros legais de gerenciamento hídrico, pode ainda haver uma 

regulação indireta desses canais que formam o rio Silala. 

                                                 

514 FUENTES, X. The Criteria for the Equitable Utilization of International Watercourses. British Yearbook of 

International Law, Vol. 67. p. 337-412. 1997. p. 339 
515 ARCARI, M. Oxford Public International Law: Canals. Disponível em: 

<http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1013>. Acesso em: 

15/01/2019. 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1013
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4.3. O Direito Internacional se aplica ao Silala através do Consentimento 

O último cenário abordado se distancia da discussão principal do presente trabalho 

em matéria normativa, mas surge dos mesmos elementos fáticos discutidos em relação à 

controvérsia do rio Silala. O memorial chileno levanta o argumento de que, 

independentemente do enquadramento jurídico objetivo do rio Silala enquanto um curso 

d’água internacional, a Bolívia consentiu tacitamente que o direito internacional se aplicasse 

a este recurso.516 Nesse caso, a obrigação assumida pela Bolívia seria derivada do princípio 

da boa-fé, estabelecendo uma obrigação unilateral de não frustrar a aplicação das normas 

essenciais referentes aos cursos d’água internacionais no âmbito de rio Silala. Dessa forma, 

seria necessário verificar que as declarações da Bolívia possibilitam a verificação de um claro 

reconhecimento do rio Silala na categoria específica de curso d’água internacional, e não em 

uma categoria genérica de recurso hídrico transfronteiriço. Além disso, o contexto no qual a 

controvérsia começou a se desenvolver possibilita algumas discussões teóricas interessantes 

não apenas ao regime específico dos cursos d’água internacionais, mas ao direito 

internacional geral como um todo.   

Nesse sentido, cabe a análise da questão relativa ao surgimento de uma norma 

consuetudinária. Isso se deve à curiosa cronologia dos acontecimentos estudados, como pôde 

ser observado na introdução desse trabalho. Muitos doutrinadores atrelam o surgimento das 

normas costumeiras aplicáveis a cursos d’água internacionais à conclusão dos trabalhos da 

CDI sobre o tema e também ao julgamento do caso Gabcikovo-Nagymaros.517 No mesmo 

                                                 

516 REPUBLICA DE CHILE. Application Institution Proceedings on the Silala case. Op cit. p. 10. 
517 CAFLISCH, L. The Contemporary Law of International Watercourses: Some Aspects and Problems. 

Disponível em: <http://legal.un.org/avl/ls/Caflisch_IW.html>. Acesso em: 17/01/2018. 

http://legal.un.org/avl/ls/Caflisch_IW.html
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período, a Bolívia declarou o caráter exclusivamente doméstico do rio Silala, refutando, 

assim, a existência de normas costumeiras aplicáveis a esse recurso.518  

Caberia, portanto, verificar se a Bolívia poderia ser categorizada, em alguma medida, 

como um objetor persistente das normas aplicáveis a cursos d’água internacionais. Tal 

gradação de objeção é possibilitada pela diversidade de elementos existentes na definição de 

um curso d’água internacional. Dessa forma, em tese, ao negar que canais possam compor 

um curso d’água internacional, um Estado poderia se ater à opinião minoritária levantada no 

âmbito da CDI de que a própria noção de um curso d’água internacional pressupõe um fluxo 

hídrico estritamente natural.519 

Entretanto, mesmo que a Bolívia seja de fato classificada enquanto um objetor 

persistente, ela ainda estaria vinculada a aceitar a aplicação das normas referentes a cursos 

d’água internacionais. Isso se deve ao sutil diálogo das fontes do direito internacional nesse 

contexto específico, visto que o consentimento tácito da Bolívia produziria uma obrigação 

fundada no princípio da boa-fé, mas cujo conteúdo substancial seria similar à norma 

consuetudinária aplicável a cursos d’água internacionais. Dessa forma, mesmo que o caráter 

de objetor persistente pudesse afastar a aplicação da norma costumeira, tais efeitos não 

afetariam a norma de conteúdo similar derivada de um princípio. 

5. CONCLUSÃO 

Em meio a um contexto de desenvolvimento progressivo do direito dos cursos d’água 

internacionais, o caso Silala se apresenta como uma oportunidade para que a CIJ esclareça 

as diretivas de aplicação desse ramo do direito internacional, como também os critérios e 

                                                 

518 REPUBLICA DE CHILE. Application Institution Proceedings on the Silala case. Op cit. p. 6. 
519 INTERNATIONAL LAW COMMISSION.  1994. Op cit. p. 90. 
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meio de implementação das obrigações substanciais referentes a esse tipo específico de 

recurso hídrico transfronteiriço. De fato, o caso Silala levanta os questionamentos mais 

controversos no âmbito do direito aplicável a cursos d’água internacionais, e o julgamento 

dessa querela terá efeitos significativos na gestão integrada de recursos hídricos por todo o 

mundo. 

Dessa forma, resta claro que a CIJ possui uma ampla margem de argumentação 

jurídica para deferir ou negar a aplicação do direito dos cursos d’água internacionais ao rio 

Silala. Além disso, os novos elementos probatórios que serão trazidos ao caso certamente 

terão uma forte influência sobre o resultado final da controvérsia, visto que há discordância 

das partes sobre diversos pontos fundamentais do contexto fático.  

Assim, com os possíveis cenários que se apresentam em face dos pressupostos 

adotados, é possível observar que a CIJ terá que se debruçar sobre questões jurídicas 

complexas que se conectam à decisão central em relação ao enquadramento jurídico do rio 

Silala. Independentemente da efetiva classificação do rio Silala enquanto um curso d’água 

internacional, a essência das potenciais contribuições que a CIJ pode trazer ao direito 

internacional estão nas justificativas que serão utilizadas para tal. Assim, atrelado ao futuro 

do rio Silala está o futuro do direito dos cursos d’água internacionais, que poderá ser 

amplamente influenciado não apenas pelo resultado final, mas também pelo raciocínio 

jurídico que o sustentará.  
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ANÁLISE DE CASO DO TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS 

HUMANOS: A APLICAÇÃO DA DOUTRINA DA MARGEM DE 

APRECIAÇÃO, GRÉCIA, PORTUGAL E O TROIKA 

Giuliana Alves Ferreira de Rezende520 

Resumo: O Tribunal Europeu de Direitos Humanos analisou, entre 2010 e 2015, três casos 

envolvendo supostas violações ao direito humano de fruição de propriedade (art. 1 do 

Protocolo 1 da Convenção Europeia de Direitos do Homem) por Estados implementando 

condicionalidades estabelecidas em empréstimos do Troika: (1) Koufaki e Adedy v. Grécia 

(2013); (2) Da Conceição Mateus e Santos Januário v. Portugal (2013); e (3) Da Silva 

Carvalho Rico v. Portugal (2015). Nos três casos, a decisão considerou que o Estado detinha 

uma “ampla” margem de apreciação na implementação das medidas normativas requeridas. 

O propósito deste trabalho é identificar se, no contexto da Zona do Euro e da ativação de 

Mecanismos de Auxílio Financeiro Internacional, é possível concluir pela existência dessa 

“ampla” margem de apreciação. A primeira parte do trabalho é destinada à descrição da Zona 

do Euro e dos mecanismos de implementação da União Econômica e Monetária. A segunda 

parte dedica-se à descrição dos casos, partindo de uma reconstrução do procedimento de 

estipulação das condicionalidades, para então descrever os fatos e as demandas dos autores. 

A terceira parte explica, de forma unificada, as decisões do Tribunal e seus fundamentos, 

inclusive a aplicação da doutrina da margem de apreciação. Por fim, afirma-se que, à luz das 

obrigações assumidas pelos Estados no contexto da Zona do Euro e da ativação dos 

Mecanismos de Auxílio Financeiro Internacional, embora ainda exista elemento de 

                                                 

520 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, estagiária da Divisão de 

Assistência Judiciária da UFMG, monitora da disciplina de Direito Civil – Obrigações. 
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consentimento Estadtal, não é possível afirmar que, ao implementar as condicionalidades, o 

Estado Beneficiado detinha “ampla” margem de apreciação.  

Palavras-chave: Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Doutrina da Margem de 

Apreciação. Troika.  

1. INTRODUÇÃO: A CRISE DA ZONA DO EURO 

No final de 2009, Estados da Zona do Euro com altos déficits orçamentários, 

especificamente Grécia e Portugal,521 começaram a apresentar sinais de que a crise 

americana de 2008 havia alcançado os países europeus. Como membros da Zona do Euro, 

estavam submetidos aos mecanismos e regras aplicadas à União Econômica e Monetária – 

UEM, da União Europeia – UE.  

A UEM é um dos objetivos estabelecidos no Tratado da União Europeia – TUE 

(1992), e inclui: (1) o estabelecimento de uma moeda única e estável (o Euro), submetida a 

uma política monetária centralizada, a ser definida e controlada exclusivamente pelo Banco 

Central Europeu – BCE (art. 105 e 105A do TUE), que detém poder para emitir decisões 

vinculantes na questão (art. 108A do TUE); (2) a coordenação de políticas econômicas de 

acordo com instruções genéricas emitidas pelo Conselho da União Europeia – CUE (art. 

103(1 e 2) do TUE); e (3) disciplina orçamentária (art. 104C do TUE), os dois últimos 

                                                 

521 O Tratado da União Europeia (1992), prevê, no art. 104C(2b) e no art. 1º do Protocolo sobre o procedimento 

relativo aos défices excessivos, que as partes contratantes têm obrigação de manter a relação entre o défice 

orçamental programado ou verificado e o produto interno bruto a preços do mercado (PIB) em no máximo três 

por cento. Em 2009, a relação entre os indicadores no caso grego alcançava 13,6% do PIB (EUROPEAN 

COMMISSION, 2010, p.10), enquanto em 2010, a relação entre os indicadores no caso português alcançava 

9,1% do PIB (EUROPEAN COMMISSION, 2011, p.15).  
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regularmente monitorados pela Comissão Europeia – CE (art. 103(3) e art. 104C(3) do 

TUE). 

Essas provisões significam que o Estado que adota o Euro abdica parte de sua 

independência monetária e financeira. Essas são condições indispensáveis a uma moeda 

comum, do contrário o sistema estaria sujeito à instabilidades resultando de iniciativas 

unilaterais.522 Entretanto, se a crise afeta especial ou primeiramente um ou alguns dos 

Estados da UE, a moeda comum passa a operar internamente como uma moeda 

estrangeira,523 incapaz de refletir sua realidade econômica (KALTENBRUNNER et al, 

2010, p.325), e, devido às limitações descritas acima, incontrolável por iniciativa estatal.  

Dessa forma, se o Estado não pode implementar mecanismos monetários ou 

financeiros para lidar com a crise, ele poderia adotar reformas estruturais para reduzir gastos 

governamentais (GREER, 2013, p. 54) Essa conclusão auxilia na compreensão das 

condicionalidades estabelecidas pelo Troika. 

2. TROIKA E AS CONDICIONALIDADES 

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia – TFUE (2007), estabeleceu 

que a União não poderia ser responsável por assumir compromissos de governos centrais 

(art.125). Essa determinação foi chamada de “No Bailout Clause”, e significa que, como 

regra, a União não pode realizar empréstimos para Estados Membro.524 Todavia, o art. 

                                                 

522 MARCO, 2014, p. 11. 
523 VUOLO, 2014, p. 363. 
524 LOUIS, 2010, p. 974. 
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103A(2)525 do TUE apresenta a exceção: quando as ocorrências forem excepcionais e além 

do controle dos Estados, a Comunidade pode fornecer assistência financeira.  

No contexto da Crise da Zona do Euro, essa assistência tomou forma do Troika, a 

união entre o Mecanismo de Europeu de Estabilização Financeira – MEEF (composto da CE; 

e do BCE), e do Fundo Monetário Internacional – FMI.   

Criado em 11 de maio de 2010 pela Regulação do Conselho (EU) nº 407/2010, o 

MEEF foi elaborado como exceção à “No Bailout Clause”, incluindo como “ocorrências 

excepcionais além do controle do Estado” a “deterioração do ambiente econômico e 

financeiro internacional” (Preambulo, 2 da Regulação) “que nem os fundamentos 

econômicos” (Preambulo, 4 da Regulação).  

O papel do FMI já havia sido determinado na Regulação (Preambulo, 5 da 

Regulação), e é geralmente apresentado como auxiliar não só da constituição do fundo, mas 

também em termos de “experiência em programas de empréstimos, recursos financeiros e 

cobertura política para austeridade”.526 

O procedimento para requerer assistência é iniciado pelo Estado Membro. Uma 

discussão prévia com a CE, juntamente com o BCE, deve ocorrer para analisar o status 

financeiro do Estado. O produto dessa interação é uma versão preliminar de um possível 

programa de ajustes econômicos e financeiros (art. 3(1) da Regulação).   

                                                 

525“Art. 103A. (...) 2. Sempre que um Estadomembro se encontre em dificuldades ou sob grave ameaça de 

dificuldades devidas a ocorrências excepcionais que não possa controlar, o Conselho, deliberando por 

unanimidade, sob proposta da Comissão, pode, sob certas condições, conceder ajuda financeira comunitária ao 

Estadomembro em questão. Caso essas graves dificuldades sejam devidas a calamidades naturais, o Conselho 

deliberará por maioria qualificada. O presidente do Conselho informará o Parlamento Europeu da decisão 

tomada.” 
526

 HENNING, 2017, p. 32, tradução nossa. 

 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

261 

A CE então propõe a asssistência financeira ao CUE, que deve decidir se autoriza ou 

não (art. 3(2) da Regulação). Se aceito, a decisão determinará também condições políticas 

genéricas a serem implementadas pelo Estado Membro Beneficiário. Essas 

condicionalidades são estabelecidas pela CE e pelo BCE (art. 3(3B) da Regulação) e serão 

objeto de um Memorando de Entendimento entre o Estado Beneficiário e a CE, provendo 

detalhes às políticas econômicas genéricas indicadas (art.3(5) da Regulação). Uma vez que 

as condicionalidades são aceitas e implementadas, a emissão das parcelas do auxílio também 

está condicionada à manutenção das medidas indicadas (art.4(3) da Regulação). A 

implementação das condicionalidades será re-examinada pela CE e pelo BCE a cada seis 

meses, para identificação de possíveis ajustes (art. 3(6) da Regulação). O Estado Beneficiário 

tem então a obrigação de implementá-las, de acordo com as normas estabelecidas pelo CUE 

e no Memorando de Entendimento.  

3. A ANÁLISE DE CASO 

O Tribunal Europeu de Direitos do Homem - TEDH, analisou, entre 2010 e 2015, três 

casos envolvendo supostas violações ao direito humano de fruição de propriedade (art. 1 do 

Protocolo 1 da Convenção Europeia de Direitos do Homem - CEDH) por Estados 

implementando condicionalidades estabelecidas em empréstimos do Troika: (1) Koufaki e 

Adedy v. Grécia (2013); (2) Da Conceição Mateus e Santos Januário v. Portugal (2013); e 

(3) Da Silva Carvalho Rico v. Portugal (2015). A análise irá, primeiro, estabelecer o plano 

de fundo dos programas de assistência financeira, detalhando as condicionalidades 

estabelecidas,, então, apresentará os fatos de cada caso, para finalmente, apresentar os 

fundamentos e a decisão proferida. 

3.1. Koufaki e Adedy v. Grécia (2013) 

3.1.1. Estipulação das Condicionalidades 
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Em 2009, a instabilidade econômica Grega era tema recorrente entre a CE e o CUE, 

e diversas recomendações e decisões relativas a essa situação foram emitidas.527 Nesses 

documentos, a CE e o CUE estabeleceram metas, no caso das estabelecidas pelo último, 

vinculantes, a serem alcançadas relativas à redução do déficit orçamentário, e sugeriram de 

forma genérica medidas a serem adotadas para alcançá-las. Em relação aos gastos públicos, 

as medidas urgentes, a serem adotadas até 2010, incluíam a redução da folha salarial, por 

meio, entre outros, do corte de verbas adicionais aos salários.  

Por requerimento da Grécia, em 21 de abril de 2010, uma missão composta de 

representantes da CE, do BCE e do FMI visitou o Estado, com vistas a analisar o status das 

contas públicas. Concluiu-se pela necessidade de assistência financeira internacional. A CE 

reuniu 80 bilhões de euros por meio de empréstimos bilaterais de outros Estados da Zona do 

Euro, e o FMI aprovou um Acordo de Crédito Contingente, ou “Stand-by Agreemment”, no 

valor de 30 bilhões de euros, totalizando um pacote de auxílio financeiro de 110 bilhões de 

euros chamado “Programa de Ajuste Econômico da Grécia” (EUROPEAN COMMISSION, 

2010, p.3). É importante ressaltar que, embora, ao tempo, o MEEF ainda não existisse, a 

experiência grega foi o primeiro teste do mecanismo descrito acima em relação à fixação de 

condicionalidades. Nesse contexto, foram enviados documentos à CE, ao BCE e ao FMI.  

                                                 

527 Relatório da CE sobre a situação econômica da Grécia em 18 de Fevereiro de 2009; Recomendação da CE 

ao CUE sobre o déficit orçamentário excessivo em 24 de Março de 2009; Opinião da CE sobre a existência de 

um déficit excessivo em 24 de Março de 2009; Recomendação do CUE para remediar a situação de déficit 

excessivo de 27 de Abril de 2009; Decisão do CUE sobre a existência de um déficit excessivo em 27 de Abril 

de 2009; Recomendação da CE ao CUE sobre a ausência de ação efetiva por parte da Grécia diante da 

recomendação de 27 de abril, em 11 de Novembro de 2009; Decisão do CUE sobre ausência de ação efetiva 

por da Grécia diante da recomendação de 27 de abril, em 2 de dezembro de 2009; Recomendação da CE ao 

CUE para notificar a Grécia para tomar medidas de redução do deficit excessivo, em 3 de fevereiro de 2010; 

Decisão do CUE de notificar a Grécia para tomar medidas efetivas em relação à redução do déficit, indicando 

as principais metas a serem atingidas, em 19 de Fevereiro de 2010. 
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A CE elaborou um relatório para contextualização e indicação das medidas julgadas 

necessárias, no qual estão incluídos: os principais objetivos do programa; as discussões com 

autoridades gregas acerca das políticas a serem adotadas, com base nas diretrizes já traçadas 

pelo CUE; e a análise de riscos e monitoramento do programa.528 O pedido formal pela 

concessão do auxílio financeiro contou com uma Carta de Intenções direcionada à CE, ao 

BCE e aos representantes do Eurogroup. O documento foi elaborado pelas autoridades 

gregas, à qual estão anexos três memorandos detalhando tanto as políticas a serem adotadas 

quanto os indicadores e mecanismos para verificação da implementação das mesmas.529 

Outra Carta de Intenções, também elaborada pelas autoridades gregas, foi enviada para o 

FMI, requisitando o Acordo de Crédito Contingente, à qual também estavam anexos 

memorandos com conteúdo similar aos enviados junto à primeira carta mencionada. 530 

Em geral, as medidas relevantes para análise do caso são aquelas relativas aos salários 

e bônus concedidos aos funcionários públicos.  

Dentre as metas estabelecidas pelo CUE para 2010 na Decisão de 16 de Fevereiro de 

2010 estava a redução da folha salarial, por meio do congelamento dos salários nominais e 

extinção dos bônus especiais. Esse era um dos objetivos a curto prazo estabelecidos pela CE. 

No relatório sobre discussões com as autoridades, a CE relata que hávia consenso sobre a 

necessidade de medidas estruturais, não só temporárias,531 entre as quais, e seguindo a 

orientação do CUE, o corte nos salários, descritos como:  

                                                 

528 European Commission, 2010, P. 15-33. 
529  European Commission, 2010, P. 42. 
530 International Monetary Fund, 2010, P. 2-19. 
531 EUROPEAN COMMISSION, 2010, P.20. 
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“Cortes em salários consistem na abolição de bônus de Páscoa, Férias e Natal, e 

sua substituição por um bônus fixo (EUR 1.000) para aqueles que receberem menos 

de EUR 3000 por mês (bruto).”
532

 

As mesmas medidas deveriam ser aplicadas aos pensionistas,533 mas não se 

estenderiam ao setor privado.534 Na análise de Riscos a CE garante que o programa permite 

flexibilidade, e que as autoridades poderão responder a desenvolvimentos positivos ou 

negativos de forma a manter a consolidação fiscal.535 

O governo grego oficializou o consentimento para com as condições estabelecidas e 

o pedido pelo auxílio financeiro por meio de uma carta, enviada aos representantes do 

Eurogroup, da CE e do BCE. No documento, afirmam que implementaram as condições 

elencadas na Decisão do CUE de 16 de fevereiro de 2010, indicando explicitamente a redução 

da folha de pagamentos do Estado.536 Nos memorandos anexos essa condição foi reafirmada 

com maior detalhamento, indicando que o pagamento do bônus fixo de EUR 1.000,00 seria 

financiado pelos recursos provenientes de cortes de adicionais salariais fornecidos a 

funcionários com rendas mais altas.537 

Em relação ao FMI, a Grécia submeteu-se ao procedimento institucional da 

organização, enviando uma Carta de Intenções para formalizar o pedido por um ACC no 

valor de 30 bilhões de euros, à qual estavam anexos dois memorandos, ambos próximos em 

conteúdo aos que foram enviados à CE e ao BCE.538 

                                                 

532
 Ibidem, p. 20, tradução minha.  

533 Ibidem, p.20. 
534 Ibidem, p.26. 
535

 Ibidem, p.35. 
536 Ibidem, p. 42. 
537

 Ibidem, 2010, p.47. 
538

 INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2010, p. 2-19. 
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As condicionalidades foram implementadas por meio de sucessivas leis, dentre elas 

as de nº 3833, 3845, 3847, de 2010 e 4024, de 2011.539 

Os relatórios sobre implementação das condicionalidades informam também a 

redução de 10% nos adicionais saláriais dos funcionários públicos no ano de 2010 (GREECE, 

2010, P. 20). Para o ano de 2012, foi estabelecida a progressão marginal dessa taxa, podendo 

chegar a 35% no caso de salários acima de EUR 4.000,00.540 

3.1.2. As circunstâncias do caso 

A senhora Ioanna Koufaki, nacional da Grécia, era servidora pública, e seu salário 

compunha a folha de pagamentos do Estado. Ela foi diretamente afetada pelas medidas de 

implementação das condicionalidades estipuladas no Programa, especificamente pelas Leis 

nº 3883, 3845 e 3847 de 2010 e 4042 de 2012, que reduziram e/ou extinguiram os bônus 

salariais, entre eles os de Natal, Páscoa e Férias, assim como os especiais por ela recebidos. 

Antes das reformas, o salário da autora tinha o valor líquido de EUR 2.435,83,00, e, após as 

reformas, passou a ser de EUR 1.885,79. Irresignada, recorreu às cortes administrativas 

gregas questionando a validade dessas normas, mas seus pedidos foram indeferidos pela 

Suprema Corte Administrativa.541 

Diante dessa situação, a autora alega violação ao direito previsto no artigo 1 do 

Protocolo 1 da Convenção Europeia de Direitos do Homem, que prevê o direito à Proteção 

da Propriedade. 

                                                 

539
 EUROPEAN UNION, 2013a, p. 8. 

540
 GREECE, 2010, p. 141. 

541
 European union, 2013a, p. 3. 
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3.2. Da Conceição Mateus e Santos Januário v. Portugal (2013) e Da Silva Carvalho 

Rico v. Portugal (2015) 

3.2.1. Estipulação e manutenção das Condicionalidades 

A crise econômica atingiu Portugal no final de 2010, embora a performance do Estado 

já deixasse a desejar na última década, sendo objeto de recomendações e decisões sucessivas 

por parte da CE e do CUE desde 2005.542 Em 06 de Abril de 2011, o governo português 

requereu à CE a ativação do MEEF.543 Em 17 de Maio do mesmo ano o auxílio EUR 52 

bilhões foi aprovado no CUE, e, três dias depois, o de EUR 26 bilhões foi aprovado pelo 

FMI, a título de Facilidade de Fundo Estendida.544 

A decisão do CUE estipulou condições em linhas gerais, incluindo a necessidade de 

reformas estruturais para aumentar potencial crescimento (COUNCIL OF THE EUROPEAN 

UNION, 2011). Complementar à Carta de Intenções estava o Memorando sobre 

Condicionalidades de Política Econômica Específicas, e a adoção das medidas neles descritas 

era condição para liberação da primeira parcela do auxílio. Esse documento previa, como 

política fiscal para 2012, a: 

“Redução de pensões acima de EUR 1.500,00, de acordo com taxas progressivas 

aplicadas aos salários do setor público a partir de Janeiro de 2011, com o objetivo 

de gerar economia de EUR 445 milhões. Suspender a aplicação de regras de 

indexação de pensões e congelar pensões, a exceção das mais baixas, em 2012.” 
545

 

                                                 

542 Opinião do CUE sobre a atualização do programa de estabilização de Portugal, em 12 de Julho de 2005; 

Decisão do CUE sobre a existência de um déficit excessivo em Portugal, em 20 de setembro de 2005. 
543 EUROPEAN COMMISSION, 2011, p.38 
544

 Ibidem, 2011, p.4. 
545

 Ibidem, p. 60, tradução minha. 
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As medidas se estenderiam à 2013, especificamente, a manutenção da suspensão das 

regras de indexação das pensões, a exceção das mais baixas.546 

No memorando de Políticas Econômicas e Financeiras enviado ao FMI sustentou-se, 

adicionalmente, que:  

“Seguindo a linha do corte de 5% nos salários do setor público neste ano, salários 

e pensões serão congelados em 2013, a exceção, no caso das pensões, para aqueles 

nas categorias mais baixas. Em adição, uma contribuição especial incidente sobre 

pensões acima de EUR 1.500,00 será introduzida em 2012, mas isentará aqueles 

nas categorias mais baixas (...)”.
547 

Essas disposições foram internalizadas por meio da Lei do Orçamento de Estado para 

2012. Reintroduziu-se a Contribuição Extraordinária de Solidariedade - CES, incidente sobre 

pensões a partir EUR 1.500,00 (art. 20(15) da Lei do Orçamento de Estado para 2012). Além 

do determinado no Memorando, as autoridades portuguesas também suspenderam o 

pagamento das pensões correspondentes ao 13º e 14º meses quando o benefício tivesse valor 

superior à EUR 1.100,00 (art. 25(1) da Lei do Orçamento de Estado para 2012). Os que 

recebiam valores inferiores a este, foi elaborada uma regra de cálculo para redução nos 

subsídios (art. 25(2) da Lei do Orçamento de Estado para 2012). Ao longo do documento, 

ressalta-se a característica temporária e transitória das medidas adotadas, condicionadas à 

duração do Programa.  

Essas medidas sofreram intenso escrutínio judicial. No início de 2012, a redução dos 

subsídios e congelamento das pensões foi questionada perante o Tribunal Constitucional,548 

sob o fundamento de que essas medidas implicavam violação ao princípio da equidade e ao 

direito à seguridade social. O Tribunal entendeu pela inconstitucionalidade do dispositivo, 

                                                 

546
 Ibidem, p. 63. 

547
 INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2011, p. 48, tradução minha. 

548 PORTUGAL, 2012. 
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por violação ao princípio da igualdade, uma vez que, a divisão dos ônus decorrentes das 

condicionalidades teria recaído de forma desproporcional sobre os beneficiários de pensões 

por verbas públicas. Todavia, determinou-se que os efeitos da declaração não incidissem 

sobre as prestações correspondentes ao ano de 2012, já que:  

“Sendo essencial para o Estado Português, no atual contexto de grave emergência, 

continuar a ter acesso a este financiamento externo, o cumprimento de tal valor 

orçamental revela-se, por isso, um objetivo de excecional interesse público. Ora, 

encontrando-se a execução orçamental de 2012 já em curso avançado, reconhece-

se que as consequências da declaração de inconstitucionalidade acima anunciada, 

sem mais, poderiam determinar, inevitavelmente, esse incumprimento, pondo em 

perigo a manutenção do financiamento acordado e a consequente solvabilidade do 

Estado”.
549

 

A CES também foi submetida à análise de constitucionalidade pelo Tribunal 

Constitucional.550 Entendeu-se que o tributo é de natureza excepcional e temporária, e tem 

por finalidade a satisfação das medidas de controle do déficit público com base no Programa 

de Assistência Econômica e Financeira, concluindo-se pela sua constitucionalidade.551 

A Lei do Orçamento de Estado para 2013 manteve a suspensão dos pagamentos de 

subsídios aos pensionistas (art. 77(1) da Lei do Orçamento de Estado de 2013), que não foi 

aplicada diante da declaração de inconstitucionalidade mencionada, e aumentou as 

porcentagens da CES incidente sobre as pensões (art.78(1 e 2) da Lei do Orçamento de 

Estado de 2013). A CES foi mantida ainda pelas Leis do Orçamento do Estado de 2014 (art. 

76(1 e 2)) e 2015 (art. 79(1)). 

                                                 

549 PORTUGAL, 2012, p. 3857. 
550 Ibidem. 
551 Ibidem, p.2385. 
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3.2.2. Da Conceição Mateus e Santos Januário v. Portugal 

(2013): As circunstâncias do caso 

Os senhores Antônio Augusto da Conceição Mateus e Lino Jesus Santos Januário, 

ambos nacionais portugueses, eram pensionistas do sistema de previdência público de 

Portugal. Eles foram diretamente afetados pelas medidas de implementação das 

condicionalidades, previstas na Lei Orçamentária de 2012: o primeiro autor tinha pensão 

mensal de EUR 722,87, mas após a redução de seus subsídios de Férias e Natal teve uma 

perda cumulativa de EUR 1.102,40 em 2012; o segundo autor tinha pensão mensal de EUR 

910,92, e após a mesma redução teve uma perda cumulativa de EUR 1.368,04 em 2012.552 

A Constitucionalidade da Lei Orçamentária que implementou as condicionalidades 

foi questionada por parlamentares, e o Tribunal Constitucional deu-lhes razão, sob o 

fundamento de que as medidas afetavam os cidadãos de forma não equitativa. Mesmo 

prolatada em 2012, a própria Corte entendeu pela necessidade de modulação dos efeitos de 

sua decisão, visto que seria danoso à confiança estabelecida pelos credores na reestruturação 

das contas do país o desrespeito às condicionalidades fixadas. 

Nesse contexto, os dois autores alegam, perante o TEDH, violação ao Direito de 

Propriedade, previsto no artigo 1 do Protocolo 1 da Convenção Europeia de Direitos do 

Homem. 

3.3.2. Da Silva Carvalho Rico v. Portugal (2015): As 

circunstâncias do caso 

                                                 

552 EUROPEAN UNION, 2013b, passim. 
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A senhora Maria Alfredina da Silva Carvalho Rico, nacional portuguesa, era 

pensionista do sistema de previdência público de Portugal, e recebia, em 2009, o valor de 

EUR 1.980,72 por mês. Uma das condições do Programa de Ajuste Econômico incluia a 

reativação da Contribuição Extraordinária de Solidariedade – CES, que passou a incidir sobre 

a pensão da autora, implicando na perda cumulativa de EUR 1.286,88 no ano de 2013. Na 

época, a Constitucionalidade da CES foi questionada, perante o Tribunal Constitucional, que 

concluiu pela ausência de desproporcionalidade ou excesso em sua incidência. O caráter 

transitório da medida foi determinante para a decisão. Em 2014, após a reintrodução da 

medida, sua constitucionalidade foi novamente questionada, e novamente afirmada pelo 

Tribunal Constitucional.553 

Diante dessa decisão, a autora alega perante o TEDH que a implementação da CES é 

uma violação ao Direito de Propriedade, previsto no artigo 1 do Protocolo 1 da Convenção 

Europeia de Direitos do Homem. 

4. OS FUNDAMENTOS DAS DECISÕES DO TEDH 

Preliminarmente, é necessário observar que há, nos três casos analisados, identidade 

de pedidos, fundamentos e decisão, de forma que serão apresentados de forma conjunta. Nos 

três, alegou-se, ou entendeu-se por alegado554 que as normas que tiveram por efeito a redução 

de salários e pensões violavam o Direito do Propriedade. Previsto no artigo 1 do Protocolo 1 

da Convenção Europeia de Direitos do Homem, a redação dada ao dispositivo é a seguinte: 

“Qualquer pessoa singular ou coletiva tem direito ao respeito de seus bens. 

Ninguém pode ser privado do que é sua propriedade a não ser por utilidade pública 

                                                 

553 EUROPEAN UNION, 2015, passim. 
554 Em Da Conceição Mateus e Santos Januário v. Portugal os autores não invocaram provisões particulares da 

Convenção Europeia de Direitos do Homem, de forma que o Tribunal entendeu que os fatos apresentados seriam 

melhor analisados da perspectiva do artigo 1 do Protocolo nº 1 à Convenção. 
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e nas condições previstas pela lei e pelos princípios gerais de direito internacional. 

As condições precedentes entendem-se sem prejuízo do direito que os Estados 

possuem para pôr em vigor as leis que julguem necessárias para a regulamentação 

do uso dos bens, de acordo com o interesse geral, ou para assegurar o pagamento 

de impostos ou outras contribuições ou de multas.” 

O íter para conclusão do Tribunal passou pela análise dos seguintes pontos: (1) Há 

direito de propriedade a ser resguardado no caso dos autores? (2) Se há o direito, as 

modulações introduzidas pela legislação implementando as reduções nos salários e pensões 

implicaram desrespeito aos bens dos autores? (3) Se houve desrespeito, a legislação estava 

de acordo com as situações excepcionais elencadas pela própria norma? (a) As medidas 

foram implementadas por meio de lei? (b) Tratava-se de medida de utilidade 

pública/interesse geral? (c) As medidas foram proporcionais?  

Na análise da primeira questão, o Tribunal reforçou que a redação do artigo não 

confere ao sujeito direito a ter ou a se tornar proprietário. Todavia, se a legislação estatal cria 

o direito a uma prestação específica, seja ela pensão ou salário, o interesse daquele que está 

dentro das categorias abarcadas pela norma será resguardado pelo artigo 1 do Protocolo 1. 

Nos três casos, conclui-se que havia, por parte dos autores, o interesse gerado pela legislação 

à prestação dos adicionais ao salário e às pensões. Logo, se o direito de propriedade estava 

resguardado pela existência de interesse por parte dos autores, a interferência, pela autoridade 

pública, na fruição da propriedade significaria, a princípio, violação ao artigo 1 do Protocolo 

1. 

Ocorre que o próprio artigo já elenca exceções consideravelmente amplas à vedação 

da interferência na fruição da propriedade por parte do Estado. Primeiro, é possível limitar o 

direito de propriedade por meio de lei ou princípios gerais de direito internacional, desde que 

as restrições tenham utilidade pública. Entretanto, o Tribunal construiu sua jurisprudência 

em torno do requisito adicional da proporcionalidade, vez que, ainda que seja verificado 

interesse público na limitação, não seria justo que ela afetasse a essência do direito de 

propriedade. 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

272 

Endendeu-se que o requisito da legalidade fora atendido, na Grécia, pelas leis que 

sucederam a que ratifica o Memorando, de nº 3845, e em Portugal pelas sucessivas Leis de 

Orçamento de Estado entre 2011 e 2014. 

Nos três casos, o requisito do interesse público foi analisado pelo menos da 

perspectiva dos Estados, emersos em complexas crises econômicas, cuja evidência, como 

apresentado em Da Conceição Mateus e Santos Januário v. Portugal, era a própria 

necessidade de um programa de ajuste financeiro de tal magnitude. No caso Koufaki e Adedy 

v. Grécia, outro interesse foi apontado: o dos demais Estados Membros da Zona do Euro, 

diante da necessidade de manter os déficits orçamentários dos demais Estados abaixo de três 

por cento do PIB.  

Nesse ponto, o Tribunal aplicou, aos três casos, a doutrina da margem de apreciação. 

A premissa para aplicação dessa doutrina é a concepção que, embora os direitos humanos 

sejam universais, é preciso reconhecer que a implementação e articulação dos mesmos pode 

variar de forma legítima entre Estados. Assim, em sua implementação e também na 

identificação das situações que os excepcionem, os Estados podem atuar com uma certa 

margem de discricionariedade para apreciar e selecionar as possíveis medidas a serem 

adotadas diante de determinados contextos.555 

Essa margem, segundo colocado pelo Tribunal, seria uma “larga margem de 

apreciação” (wide margin of appreciation). Os fundamentos apresentados para o 

reconhecimento dessa margem à Grécia e Portugal são: (1) Em geral, essa margem é 

permitida quando as questões envolvem medidas de política econômica e social, já que é o 

Estado, e não o Tribunal, quem detém conhecimento direto da sociedade e de suas 

                                                 

555
 LEGG, 2012, p. 109. 
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necessidades; (2) No contexto democrático, os processos de elaboração de políticas são 

geralmente marcados pela discordância, de forma que a posição do legislador deve ser levada 

em especial consideração; (3) Essa margem deve ser ainda maior quando as questões 

envolvem priorização de alocação de recursos escassos. Diante dessas constatações, a única 

hipótese na qual o Tribunal poderia afastar a decisão tomada pela autoridade nacional seria 

se fosse verificada uma falta grave na fundamentação e razoabilidade da medida adotada.  

Então, o Tribunal faz um julgamento da proporcionalidade das restrições ao Direito 

de Propriedade. Nos três casos, entendeu-se que os autores não tiveram sua capacidade de 

auto sustentar-se impossibilitada o que, diante do caráter comensurável, temporário e 

indispensável das medidas, implicava sua regularidade. Sobre a declaração de 

inconstitucionalidade da redução das verbas complementares às pensões pela Corte 

Constitucional portuguesa, entendeu-se que a própria Corte havia reconhecido que o contexto 

demandava a manutenção das condicionalidades.                                  

Concluindo-se pela proporcionalidade das medidas, como mecanismos de resguardo 

do interesse público afetado pela crise econômica, decidiu-se que os três casos eram 

inadmissíveis. 

Uma última observação é necessária, particular ao caso Koufaki e Adedy v. Grécia. 

Adedy é um sindicato grego dos servidores públicos gregos, cujo objetivo era defender os 

interesses econômicos, sociais e profissionais de seus representados. Havia um 

questionamento sobre sua capacidade postulatória, já que não deteria o status de vítima. 

Como entendeu-se pela inadmissibilidade dos casos, o Tribunal não chegou a considerar a 

questão.                     

5. CONCLUSÃO: UMA “AMPLA” MARGEM DE APRECIAÇÃO? 

Embora o TEDH tenha entendido pela existência de uma “ampla” margem de 

apreciação por parte de Grécia e Portugal em relação às políticas adotadas no contexto dos 
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três casos, há dois elementos relevantes a serem considerados: (1) ambos os Estados eram 

membros da Zona do Euro; (2) em ambos os contextos foi instaurado um mecanismo de 

auxílio financeiro internacional.  

Como já exposto, a Zona do Euro conta com uma regulamentação própria e centros 

de tomadas de decisões vinculantes apartados do Estado Membro, como o CUE. Por não 

poder controlar sua política monetária nem financeira com total autonomia, Grécia e Portugal 

tiveram, como principal alternativa restante a instituição de reformas estruturais. Ademais, 

no caso grego, essas medidas tiveram como ponto de partida a Decisão vinculante emitida 

pelo CUE em 16 de fevereiro de 2010. 

Já a instauração do mecanismo de auxílio financeiro internacional implica a 

interferência de, pelo menos, quatro instituições internacionais no conteúdo das medidas a 

serem implementadas, a CE e o CUE, o BCE e o FMI. Elas são responsáveis por analisar o 

contexto econômico do Estado, desenvolver as principais metas a serem alcançadas (caso da 

CE e o CUE), verificar a implementação das condicionalidades, podendo inclusive suspender 

as parcelas do auxílio.  

É certo, no entanto, que o consentimento estatal não perde sua relevância, pois está 

presente em pelo menos dois momentos: (1) na decisão por integrar a Zona do Euro e ativar 

os mecanismos de auxílio financeiro; (2) na internalização e detalhamento das 

condicionalidades. 

As restrições à medidas monetárias e financeiras autônomas implicadas pelo ingresso 

na Zona do Euro são contrapartidas indispensáveis à organização e objetivos da mesma. Já o 

nível de interferência das instituições internacionais mencionadas em virtude da ativação do 

mecanismo de auxílio financeiro internacional decorre da necessidade de garantir o retorno 

dos recursos depreendidos e a eficaz contenção da crise, principalmente no caso daquelas 

relacionadas à União Europeia.  
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Há, ainda, discricionariedade, ainda que restrita, em relação à internalização e 

detalhamento das condicionalidades. Como percebeu-se, por exemplo, no caso português, 

todos os aspectos legais da implementação das condições, inclusive as faixas afetadas pela 

CES, e as porcentagens de descontos incidentes sobre cada faixa salarial, foram apresentados 

pelas Leis de Orçamento do Estado, enquanto as determinações nos Memorandos eram 

menos específicas.  

Dessa forma, conclui-se que a margem de apreciação dos Estados foi preservada, 

especialmente em relação à entrada na Zona do Euro e nos programas de auxílio, e à 

implementação das condicionalidades. Todavia, devido à interferência efetivada pelas 

instituições internacionais mencionadas, que criou obrigações e restrições aos Estados, não 

caberia afirmar que trata-se de uma “ampla” margem de apreciação.  
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A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE REFUGIADO: 

CONFLITOS POLÍTICOS E AGENTES DO DIREITO INTERNACIONAL 

 Luana Matoso556 

Resumo: Este artigo visa explorar a evolução histórica do conceito de refugiado, 

considerando seus instrumentos de proteção desde o início do século XX, até o Protocolo da 

Convenção de 1951, em 1967. Ao discorrer sobre a evolução e as transformações do conceito 

no tempo, busca-se analisar a atuação de agentes do Direito Internacional Público, sobretudo 

os Estados e as Organizações Internacionais. No que tange os Estados, verifica-se sua atuação 

na determinação do conceito de refugiado, em grande parte restringindo o escopo de proteção 

desse instituto. Revela-se, assim, o forte viés político da proteção internacional dos 

refugiados. Por outro lado, as Organizações Internacionais atuam essencialmente na tentativa 

de conciliar posicionamentos dos Estados e harmonizar os esforços para a proteção desses 

indivíduos. Dentre essas organizações, confere-se destaque, primeiramente, à Organização 

Internacional dos Refugiados e, posteriormente, com a ACNUR. Especialmente a ACNUR, 

agência ainda em atividade, destaca-se seu papel determinante na conclusão da Convenção 

de 1951, e, posteriormente, do Protocolo de 1967, que conferiu a ampliação do conceito de 

refugiado, e, consequentemente, a proteção internacional dos refugiados, para um âmbito 

universal. 

                                                 

556 Graduanda em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora em Direito Internacional 
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Palavras chave: Refugiados. ACNUR. Organização Internacional dos Refugiados. 

1. PERÍODO ATÉ A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

O termo “refugiado”, no uso ordinário, pode ser atribuído a uma pessoa que foge, que 

busca escapar de circunstâncias intoleráveis. A destinação não é importante, mas sim o fato 

de se tornar livre, de se estar em segurança. Implícito no conceito ordinário, está associada a 

ideia de que a pessoa que foge precisa ser protegida.557 Do ponto de vista jurídico, o conceito 

de refugiado é dado sobretudo pela Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados.  

Diante das obrigações que podem se desdobrar do reconhecimento do estatuto de refugiados, 

o desenvolvimento do direito internacional e a prática estatal demonstra que os Estados 

tendem a limitar esse conceito.558 

Apesar de refugiados existirem há séculos na história da humanidade,559 foi somente 

no último século que a comunidade internacional se atentou para a questão da sua proteção.560 

Tais esforços se iniciaram na década de 1920, com a Liga das Nações, como resultado da 

necessidade de se buscar soluções para o grande número de refugiados oriundos, sobretudo, 

                                                 

557 GOODWIN-GILL, Guy; MCADAM, Jane. The Refugee in International Law. Oxford: Oxford University 

Press, 3ª Edição (2007), p. 15. 
558 GOODWIN-GILL, Guy; MCADAM, Jane. The Refugee in International Law. Oxford: Oxford University 

Press, 3ª Edição (2007), p. 15. 
559 HATHAWAY, James C, The Evolution in Refugee Status in Refugee Law. The International and 

Comparative Law Quarterly, Vol. 33, No. 2, abr. 1984, p. 348. As primeiras notícias são da recepção, pelo 

Império Romano, dos bárbaros que buscavam refúgio.  
560 FELLER, Erica. International refugee protection 50 years on: The protection challenges of the past, present 

and future. Setembro de 2001. International Review of the Red Cross. Vol. 83. Nº 843. P. 582. 
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dos eventos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918).561 Após uma sucessiva adoção de 

medidas esparsas,562 em 1933 criou-se a Convenção Relativa ao Estatuto Internacional dos 

Refugiados,563 ratificada por nove países.564 

No entanto, tal instrumento se adereçava tão somente à proteção de refugiados de 

origem russa, armênia ou assimilados.565 O conceito de refugiado, portanto, era baseado no 

critério da nacionalidade, revelando o objetivo de se proteger apenas um grupo específico de 

indivíduos. Desse modo, o fundamento do próprio instituto do refúgio, qual seja a proteção 

de indivíduos que não gozam da proteção do seu Estado de nacionalidade, não pode ser 

encontrada nesse conceito, uma vez que indivíduos em tais circunstâncias, mas que não de 

origem russa, armênia ou assimilados, não poderiam gozar da proteção internacional.  A 

consequência do estabelecimento do critério da nacionalidade, assim, é a criação de uma 

lacuna na proteção internacional, uma vez que resultou na existência de um grupo de 

indivíduos que, apesar de também terem sido vítimas dos eventos da Primeira Guerra 

Mundial, não poderiam gozar da mesma proteção.566  

                                                 

561 JAEGER, Gilbert. On the history of the international protection of refugees. International Review of the Red 

Cross. Vol. 83, Nº 843, set. 2001. Pp. 727-728. 
562 Arrangement relating to the issue of identity certificates to Russian and Armenian refugees of 12 May 1926; 

Arrangement concerning the Extension to other Categories of Refugees of certain Mesures taken in favour of 

Russian and Armenian Refugees of 30 June 1928. 
563 Convenção de 28 de outubro 1933 sobre o Estatuto Internacional dos Refugiados, Liga das Nações, Série 

de Tratados Vol. CLIX No. 3663. 
564 JAEGER, Gilbert. On the history of the international protection of refugees. International Review of the Red 

Cross. Vol. 83, Nº 843, set. 2001. P. 729. 
565 Convenção de 28 de outubro 1933 sobre o Estatuto Internacional dos Refugiados, Art. 1º, Liga das Nações, 

Série de Tratados, Vol. CLIX, No. 3663. Os refugiados ditos assimilados eram Assírios, Caldeus, Sírios, Curdos 

e um número reduzido de turcos.  
566 Em 1938, a Suíça identificou que recebia diariamente refugiados que haviam perdido a sua nacionalidade 

em decorrência dos eventos da Primeira Guerra Mundial, mas permaneciam desprotegidos pelos instrumentos 

internacionais de refugiados. Ver International Conference for the Adoption of a Convention Converning the 
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Outros eventos na primeira metade do século XX contribuíram para o surgimento de 

grupos desprotegidos. Em particular, as políticas implementadas pelo governo nazista na 

Alemanha a partir de 1933 resultaram em altíssimas taxas de emigração e desnaturalização 

em massa. Devido à impossibilidade de se incluir nacionais alemães na proteção prevista pela 

Convenção de 1933, cria-se em 1938 a Convenção Relativa aos Refugiados Provenientes da 

Alemanha,567 que teve seu âmbito de aplicação estendido para austríacos em 1939, por meio 

de um Protocolo Adicional.568 

Apesar de essas Convenções terem sido indubitavelmente significativos primeiros 

esforços para a proteção dos refugiados, elas se limitaram a beneficiar grupos nacionais 

estritos, que deixaram territórios específicos569 e que se encontravam em situação de 

vulnerabilidade em decorrência de eventos definidos. 

2. PERÍODO PÓS-GUERRA (A PARTIR DE 1945) 

                                                 

Status of Refugees Coming from Germany ‘Provisional Minutes: Third Meeting (Private)’ de 8 de fevereiro de 

1938. CONF.CSRA/PV3, p. 4. 
567 LEAGUE OF NATIONS. Convenção Relativa aos Refugiados Provenientes da Alemanha. 10 February 

1938. League of Nations Treaty Series. v. CXCII,n. 4461. 
568 LEAGUE OF NATIONS. Protocolo Adicional da Convenção Relativa aos Refugiados Provenientes da 

Alemanha, 14 September 1939. League of Nations Treaty Series, v. CXCVIII, n. 4634. 
569 ACNUR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention 

and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/IP/4/Eng/REV.1, reeditado em Genebra, 1992, 

§3. 
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A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e as conseguintes transformações no mapa 

geopolítico mundial levaram à maior crise de refugiados vista até então. Estima-se que entre 

1939 e 1947 cerca de 53 milhões e 500 mil pessoas foram deslocadas de suas origens.570 

Apesar de, com o fim da guerra, grande parte desse grupo ter regressado às suas 

localidades originárias, cerca de um milhão de pessoas decidiu não regressar, sobretudo por 

motivos políticos,571 frequentemente relacionados aos novos regimes soviéticos no leste 

europeu.572 Diante desse quadro fático, a comunidade internacional foi mais uma vez 

provocada a tomar medidas conjuntas para solucionar o problema. 

É preciso destacar que a crise dos refugiados não foi a única herança deixada pela 

guerra, de modo que esse foi um momento de profundas transformações no cenário 

internacional, no qual se originaram várias estruturas essenciais do direito e da política 

internacional contemporâneos. Cria-se assim as bases do direito humanitário (Convenções 

de Viena de 1949)573 e dos direitos humanos (Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948), além da própria Organização das Nações Unidas. 

                                                 

570 GINESY, R. La Seconde Guerre Mondiale et les Déplacements de Populations: les organismes de 

protection. Paris: Pedone (1948), p.70. 
571 DE ANDRADE, José H. Fischel. O Brasil e a organização internacional para os refugiados. Revista 

Brasileira de Política Internacional, 48.1 (2005), p. 2. 
572 Este “um milhão restante” era composto aproximadamente de 275.000 poloneses, 200.000 judeus, 200.000 

espanhóis, 190.000 lituanos, latislavos e estonianos, 150.000 iugoslavos – tanto sérvios quanto croatas –, e 

100.000 ucranianos. STOESSINGER, J.G. The Refugee and the World Community. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1956, pp. 55-58. 
573 Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). As Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949. CICV 

Shop, Genebra, novembro de 2016. 
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a.  A criação da organização internacional para os refugiados 

(OIR) 

Já na primeira Sessão da Assembleia Geral da ONU, realizada em Londres, de 10 de 

janeiro a 14 de fevereiro de 1946, a questão dos refugiados foi reconhecida como problema 

a ser tratado com urgência imediata.574 Em dezembro do mesmo ano, foi criada a 

Organização Internacional para os Refugiados (OIR), estabelecida pela Resolução 62 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas,575 que assumiu o objetivo principal de reassentamento 

dos cerca de 1 milhão de refugiados do período pós-guerra. 

Um aspecto importante a respeito da constituição da OIR foi a sua votação na 

Assembleia Geral da ONU,576 que contou com 30 votos a favor contra 5 votos contrários, 

além de 18 abstenções. A partir desses resultados, é possível perceber que, desde os 

momentos iniciais da criação da OIR, existia uma pluralidade significativa de 

posicionamentos político-ideológicos entre os países envolvidos. Esse pluralismo foi 

evidenciado pelo considerável número de abstenções, que podem ser interpretadas como uma 

falta de interesse pelo problema dos refugiados. Os votos contrários, por sua vez, foram 

consequência sobretudo de discordância do Bloco soviético, que desejava manter a 

problemática dos refugiados fora da agenda internacional. Como bem explicitado pela 

doutrina, “a votação (...) refletiu a criação de uma organização que, apesar de originalmente 

                                                 

574 Assembleia Geral das Nações Unidas. Resolução 8(I) de 12 de fevereiro de 1946 sobre a questão dos 

refugiados. A/RES/8(I); A/PV.30; A/45. 
575 Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 62 (I) de 15 de dezembro de 1946 sobre refugiados e 

pessoas deslocadas. A/RES/62(I)I-II; A.PV/67; A/265. 
576 Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 62 (I) de 15 de dezembro de 1946 sobre refugiados e 

pessoas deslocadas. A/RES/62(I)I-II; A.PV/67; A/265. 
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ter como escopo propósitos humanitários, já exibia muitas características de natureza 

essencialmente política.” 577 

É possível, assim, perceber que a criação de instrumentos internacionais para a 

proteção dos refugiados decorre, sobretudo, da vontade política dos Estados, que nem sempre 

é convergente. Por outro lado, para que os esforços internacionais da OIR fossem efetivos, 

era essencial encontrar uma convergência entre os posicionamentos para que um número 

relevante de países se comprometessem por meio de instrumentos de adesão ou ratificação. 

Como consequência da tentativa de conciliar essa pluralidade de posicionamentos, a 

Constituição da OIR estabelece uma definição de refugiado que envolve os mais diversos 

critérios,578 apresentados em cláusulas conceituais complexas.579  

                                                 

577 DE ANDRADE, José H. Fischel. O Brasil e a organização internacional para os refugiados. Revista 

Brasileira de Política Internacional, 48.1 (2005), pp. 4-5. 
578 Anexo 1, Parte 1, Seção A da Consituição da OIR: 1. [...] o termo “refugiado” se aplica a toda pessoa que 

partiu, ou que esteja fora, de seu país de nacionalidade, ou no qual tinha sua residência habitual, ou a quem, 

tenha ou não retido sua nacionalidade, pertença a uma das seguintes categorias: (a) vítimas dos regimes nazista 

ou fascista ou de regimes que tomaram parte ao lado destes na Segunda Guerra Mundial, ou de regimes traidores 

ou similares que os auxiliaram contra as Nações Unidas, tenham, ou não, gozado do status internacional de 

refugiado; (b) republicanos espanhóis e outras vítimas do regime falangista na Espanha tenham, ou não, gozado 

do status internacional de refugiado; (c) pessoas que foram consideradas refugiadas, antes do início da Segunda 

Guerra Mundial, por razões de raça, religião, nacionalidade ou opinião política. 2. [...] estiverem fora de seu 

país de nacionalidade, ou de residência habitual, e que, como resultado de eventos subsequentes ao início da 

Segunda Guerra Mundial, estejam incapazes ou indesejosas de se beneficiarem da proteção do governo do seu 

país de nacionalidade ou nacionalidade pretérita. 3. [...] tendo residido na Alemanha ou na Áustria, e sendo de 

origem judia ou estrangeiros ou apátridas, foram vítimas da perseguição nazista e detidos, ou foram obrigados 

a fugir, e foram subsequentemente retornados a um daqueles países como resultado da ação inimiga, ou de 

circunstâncias de guerra, e ainda não foram definitivamente neles assentados. 4. [...] sejam órfãos de guerra ou 

cujos parentes desapareceram, e que estejam fora de seus países de nacionalidade. Nações Unidas. Constituição 

da Organização Internacional dos Refugiados. 62 Stat. 3037; Série Tratados e Outros Atos Internacionais 1846 

(1948). 
579 HATHAWAY, James C, The Evolution in Refugee Status in Refugee Law. The International and 

Comparative Law Quarterly, Vol. 33, No. 2, abr. 1984, p. 374. 
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Apesar da complexidade, a definição dada pela Constituição da OIR apresentou 

evoluções importantes no conceito de refugiado, dentre as quais 3 merecem destaque. O 

primeiro aspecto evolutivo diz respeito ao disposto na seção A, 1.(c), na medida em que 

estabelece para elegibilidade do estatuto de refugiado os critérios de raça, religião ou opinião 

política. Esses critérios posteriormente viriam a ser aspectos centrais da conceituação adotada 

pela Convenção de 1951 e outros instrumentos regionais, que vigoram até os dias atuais. O 

segundo aspecto diz respeito à seção B, trata das pessoas deslocadas.580 Essa seção é 

relevante pois foi a primeira vez que um instrumento internacional se dedicou também às 

pessoas deslocadas, considerando-as dignas de proteção. O terceiro aspecto e, aqui, o mais 

relevante, se trata da evolução conceitual do termo “refugiado”, que supera uma perspectiva 

puramente jurídica e passa a ser compreendido também em uma perspectiva individualista. 

Isso porque, até 1933, o enquadramento na categoria de refugiado era condicionado à 

privação formal da proteção do país de origem. A evolução do novo conceito está na 

conceituação de refugiado como aquele que busca escapar do seu país de origem por perceber 

nele uma injustiça ou incompatibilidade fundamental, sentindo medo das autoridades.581 

Assim, pela primeira vez foi expressamente reconhecido que indivíduos possam ter objeções 

                                                 

580 Anexo 1, Parte 1, Seção B da Consituição da OIR: O termo “pessoas deslocadas” se aplica à pessoa que, 

como resultado das ações de autoridades dos regimes mencionados na parte I, seção A, parágrafo 1(a)  deste 

anexo, foi deportado de, ou foi obrigado a deixar o seu país de nacionalidade ou residêncial habitual, como 

pessoas que foram submetidas a trabalho forçado ou foram deportadas por motivos de raça, religião ou opinião 

política. Pessoas deslocadas serão abrangidos pelo mandato da Organização somente se de acordo com as 

disposições das secções C e D da Parte I e com as disposições da Parte II do presente Anexo (...). Nações 

Unidas. Constituição da Organização Internacional dos Refugiados. 62 Stat. 3037; Série Tratados e Outros Atos 

Internacionais 1846 (1948). 
581 HATHAWAY, James C, The Evolution in Refugee Status in Refugee Law. The International and 

Comparative Law Quarterly, Vol. 33, No. 2, abr. 1984, p. 349-350. 
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válidas contra voltar para o seu país de origem, ainda que não haja privação formal de 

proteção.582   

Por outro lado, o conceito trazido pela Constituição da OIR mantém em parte a prática 

dos instrumentos anteriores, especificando categorias incluídas na proteção,583 como por 

exemplo, “vítima dos governos nazistas”; “republicanos espanhóis” ; “tendo residido na 

Alemanha”. Desse modo, mantém-se a ideia de que algumas categorias de refugiados são 

dignas de proteção, enquanto outras não.584  

Apesar de seus esforços, a OIR nunca conseguiu alcançar o caráter universal ao qual 

se pretendia. Apenas 18 países se tornaram membros completos, enquanto vários países que 

votaram a favor de seu estabelecimento nunca chegaram a assinar a sua Constituição. 

Considerando que a OIR foi idealizada como um órgão de caráter temporário, em 1950, 

decide-se pela substituição dessa por um outro órgão, tendo encerrado as suas atividades em 

fevereiro de 1952.585 

b.  A criação da ACNUR 

                                                 

582 GOODWIN-GILL, Guy; MCADAM, Jane. The Refugee in International Law. Oxford: Oxford University 

Press, 3ª Edição (2007), p. 19. 
583 GOODWIN-GILL, Guy; MCADAM, Jane. The Refugee in International Law. Oxford: Oxford University 

Press, 3ª Edição (2007), p. 19. 
584 Nesse sentido, estabeleceu-se um critério de distinção entre refugiados que precisavam de “proteção legal” 

e outros que precisariam somente de assistência, sendo a segunda categoria excluída da proteção internacional. 

Além disso, a respeito de refugiados criados por transferências populacionais, criou-se o consenso de que eles 

não seriam um problema internacional, não devendo ser incluídos no instrumento. GOODWIN-GILL, Guy; 

MCADAM, Jane. The Refugee in International Law. Oxford: Oxford University Press, 3ª Edição (2007), p. 20.  
585

 Göran Melander. International Refugee Organization. Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law [MPEPIL], Oxford University Press (2015), pp. 5-6. 
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Em virtude do falimento da OIR, a Assembleia Geral das Nações Unidas cria o Alto 

Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em 3 de dezembro de 1949, 

a partir da Resolução 319 A (IV), com seu estatuto estabelecido na Resolução 428 (V) de 14 

de dezembro de 1950. A ACNUR herdou a maior parte das funções da OIR586 e também foi 

inicialmente idealizada como uma agência temporária, com mandato inicial de 3 anos.587 

Como disposto em seu estatuto, a ACNUR tem como objetivo de proporcionar 

proteção internacional e encontrar soluções permanentes para o problema dos refugiados.588 

Para isso, uma de suas primeiras e principais tarefas foi concluir a Convenção de Genebra de 

1951 sobre o estatuto dos refugiados (doravante Convenção de 1951), a partir do desejo de 

se criar uma revisada e consolidada convenção em relação ao estatuto internacional de 

refugiados.589  

Para a discussão e elaboração da Convenção de 1951, foi criado um Comitê ad hoc,590 

cujos relatórios demonstram aspectos relevantes sobre a intenção dos Estados no processo de 

idealização do instrumento. 

 Dentre os três objetivos do Comitê Ad Hoc estabelecidos pela Resolução n. 248 (IX), 

destaca-se o objetivo de (1) considerar a conveniência de se preparar uma convenção revisada 

                                                 

586 FISCHEL DE ANDRADE, José H. O Brasil e a organização internacional para os refugiados. Revista 

Brasileira de Política Internacional, 48.1 (2005), p. 11. 
587 UNHCR Global Appeal 2004. Facts and Figures, p.18. Disponível em: 

<https://www.unhcr.org/3fc754593.pdf>. Acesso em: 9 de abril de 2019. 
588 Capítulo I (1) da Resolução 428 (V) da Assembleia Geral das Nações Unidas. 
589 Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations. Resolução 248 (IX) de 8 de agosto de 1949. 

E/RES/248(IX). 
590 O Comitê ad hoc foi estabelecido pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas por meio da 

resolução 248(IX) e continha representantes de treze países para discutir as questões relacionadas à criação de 

uma nova convenção. 

https://www.unhcr.org/3fc754593.pdf
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e consolidada relativa ao status internacional dos refugiados e apátridas e, se considerarem 

tal curso desejável, redigir o texto de tal convenção e (2) Fazer quaisquer outras sugestões 

que considerem adequadas para a solução desses problemas. 

No que tange aos temas abordados pelos representantes de 13 Estados no Comitê Ad 

Hoc, três merecem destaque nesta análise. 

O primeiro deles é sobre a discussão a respeito da necessidade de se estabelecer uma 

convenção internacional sobre a proteção de refugiados ou se seria suficiente a elaboração 

de recomendações aos Estados,591 para que eles introduzam mudanças em suas respectivas 

legislações domésticas e práticas administrativas.592 Essa discussão é relevante na medida 

em que revela a vontade dos Estados em aplicar voluntariamente práticas no sentido da 

proteção dos refugiados, ou se para isso seria necessária a criação de instrumentos 

vinculantes, que garantiriam a essas práticas um caráter imperativo mais forte. Sobre esse 

tema, o Secretário Geral manifestou que “Sobre esse aspecto [recomendações], nada pode 

ser feito, é claro, sem a colaboração ou, a fortiori, contra a vontade dos países que vão 

recebê-la. Mas se as boas intenções desses países forem traduzidas em ação, é essencial 

estabelecer o método da convenção(...).”593 

                                                 

591 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). Ad Hoc Committee on Statelessness and Related 

Problems, Status of Refugees and Stateless Persons - Memorandum by the Secretary-General de 03 de janeiro 

de 1950. Disponível em: <https://www.unhcr.org/protection/statelessness/3ae68c280/ad-hoc-committee-

statelessness-related-problems-status-refugees-stateless.html> . Acesso em: 07.02.2019. 
592 Estudos de 1º de fevereiro de 1949 do Secretário-Geral do Comitê. Nações Unidas, documento E/1112. 
593Original: “Nothing can of course be done in this respect without the collaboration, or a fortiori against the 

wishes of the countries of reception. But if the good intentions of those countries are to be translated into action, 

it is essential to resort to the method of a convention”. 

https://www.unhcr.org/protection/statelessness/3ae68c280/ad-hoc-committee-statelessness-related-problems-status-refugees-stateless.html
https://www.unhcr.org/protection/statelessness/3ae68c280/ad-hoc-committee-statelessness-related-problems-status-refugees-stateless.html
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Demonstrou que a criação de simples recomendações já foi experimentada na busca 

de se solucionar a questão dos refugiados, com o Arranjo de 30 de junho 1928,594 tendo, no 

entanto fracassado. Nesta ocasião, nada foi feito no âmbito da legislação interna dos Estados 

contratantes para que as recomendações contidas no Arranjo fossem de fato efetivadas, ainda 

que este tenha sido adotado após exaustiva discussão,  respondendo às intenções de inúmeros 

governos. Justamente devido à ineficácia do método das recomendações, foram criadas 

posteriormente as Convenções de 1933 e 1938. Nesse sentido, o Comitê concluiu que, para 

que se atinja a finalidade de se encontrar uma solução definitiva para o problema dos 

refugiados, seria essencial a edição de uma Convenção, a qual criaria obrigações vinculantes 

aos Estados. 

O segundo tópico relevante se trata da posição do Reino Unido, que afirmou que não 

aceitaria uma proibição absoluta à regra do non-refoulement. Para o Reuno Unido, 

criminosos ou pessoas consideradas perigosas para a ordem pública deveriam poder ser 

rechaçadas dos Estados-membros da Convenção, ainda que isso ameaçasse a sua vida ou 

segurança, regra que foi incorporada no artigo 33(2) da Convenção. 595  A análise dessa 

exceção à regra do non-refoulement é relevante pois, além de restringir o escopo de proteção 

da Convenção de 1951, traduz uma inconsistência no que tange à proteção de indivíduos em 

sentido mais amplo. Isso porque a regra do non-refoulement busca a preservação da vida e 

da integridade de indivíduos, o que é também uma regra de outros instrumentos de direitos 

humanos, os quais, por sua vez, não preveem exceção.596 

                                                 

594 Liga das Nações, Treaty Series, Vol. LXXXIX, No. 2005. 
595 ZIMMERMANN, Andreas. The 1951 Convention Relating to the Status pf Refugees and its 1951 Protocol, 

A Commentary. New York: Oxford University Press, 1ª Edição (2011), p. 1339 
596 A obrigação de non-refoulement atualmente integra outras convenções internacionais de direitos humanos, 

nas quais não prevê exceção, tais como a Convenção Contra a Tortura,  a Convenção Internacional para a 
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O terceiro tópico se refere à constatação, no Comitê Ad Hoc, de que dever-se-ia adotar 

um modelo de convenção flexível, adotando diversas exigências dos Estados.597 Após a baixa 

adesão internacional em relação às Convenções de 1933 e 1938, e à própria OIR, os 

idealizadores da Convenção de 1951, isto é, os membros do Comitê Ad Hoc e do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas, entendiam que para a consecução efetiva do objetivo 

de solucionar a questão dos refugiados, seria necessário que a Convenção tivesse o maior 

número possível de Estados parte. Para isso, estabeleceu-se como solução que a Convenção 

“não impusesse aos países obrigações maiores do que eles estariam preparados para 

aceitar,”598 estabelecendo, assim, apenas um rol mínimo de obrigações, e outras passíveis de 

reservas.   

Isso demonstra que, desde o início do desenvolvimento do direito dos refugiados na 

ordem jurídica internacional, o seu maior desafio foi o interesse político dos Estados, que 

evitavam se comprometer em instrumentos vinculantes que lhe impusessem obrigações 

substanciais.  

                                                 

Proteção e Todas as Pessoas Contra o Desaparecimento Forçado,  a Convenção Internacional sobre Direito 

Civis e Políticos,  e outros instrumentos regionais, como a Convenção que Rege os Aspectos Específicos dos 

Problemas dos Refugiados na África,  a Convenção Interamericana de Direitos Humanos,  Carta Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos,  e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. 
597 Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). Ad Hoc Committee on Statelessness and 

Related Problems, Status of Refugees and Stateless Persons - Memorandum by the Secretary-General de 03 de 

janeiro de 1950. Disponível em: <https://www.unhcr.org/protection/statelessness/3ae68c280/ad-hoc-

committee-statelessness-related-problems-status-refugees-stateless.html>.Acesso em: 07.02.2019. 
598 Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). Ad Hoc Committee on Statelessness and 

Related Problems, Status of Refugees and Stateless Persons - Memorandum by the Secretary-General de 03 de 

janeiro de 1950. Disponível em: <https://www.unhcr.org/protection/statelessness/3ae68c280/ad-hoc-

committee-statelessness-related-problems-status-refugees-stateless.html>. Acesso em 07.02.2019. 

https://www.unhcr.org/protection/statelessness/3ae68c280/ad-hoc-committee-statelessness-related-problems-status-refugees-stateless.html
https://www.unhcr.org/protection/statelessness/3ae68c280/ad-hoc-committee-statelessness-related-problems-status-refugees-stateless.html
https://www.unhcr.org/protection/statelessness/3ae68c280/ad-hoc-committee-statelessness-related-problems-status-refugees-stateless.html
https://www.unhcr.org/protection/statelessness/3ae68c280/ad-hoc-committee-statelessness-related-problems-status-refugees-stateless.html
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3. A CONVENÇÃO DE 1951  

Assinada em 1951 e entrando em vigor em 1954, a Convenção de Genebra sobre o 

Estatuto dos Refugiados599 é considerada o eixo fundador do direito internacional dos 

refugiados. Apesar de ter sido originalmente assinada por 12 países, a Convenção e seu 

Protocolo contam atualmente com 146 estados-membro,600 sendo ainda hoje o principal 

instrumento jurídico de proteção dos refugiados.601 

Ela estabelece, essencialmente, padrões mínimos para o tratamento de refugiados, 

lhes garantindo um rol de direitos básicos. Entre esses direitos encontram-se o direito a um 

emprego remunerado e à assistência social, receber documentos de identidade e passaporte, 

além de transferir seus bens para o país onde seja admitido com o propósito de reassentar-se. 

Além disso, a Convenção estabelece a facilitação da naturalização e da assimilação de 

refugiados, o acesso aos tribunais, à educação, à seguridade social, à habitação, e à liberdade 

de circulação.602 

Por outro lado, tais regras se aplicam somente àqueles indivíduos que preenchem 

todos os critérios do conceito de refugiado estabelecido pelo seu art. 1º, segundo o qual 

originalmente dispunha: 

                                                 

599 Convenção relativa ao estatuto dos Refugiados. United Nations,  Treaty Series, vol. 189, Chapter V, 2., p. 

137. 
600 United Nations Treaty Collection, Capítulo 5, 2. Disponível 

em:<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-

2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en>. Acesso em 5 de fevereiro de 2019. 
601 Juntamente ao seu Protocolo de 1967. 
602 BARICHELLO, Stefania Eugenia; DE ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso. Aspectos históricos da evolução e 

do reconhecimento internacional do status de refugiado. Universitas Relações Internacionais, Brasília, v. 12, 

n. 2, jul./dez. 2014, p. 73. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en
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Art. 1º - Definição do termo "refugiado" 

A. Para os fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se aplicará a qualquer 

pessoa: 

1) Que foi considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e 

de 30 de junho de 1928, ou das Convenções de 28 de outubro de 1933 e de 10 de 

fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14 de setembro de 1939, ou ainda da 

Constituição da Organização Internacional dos Refugiados; (...) 

2) Que, em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1o de janeiro de 

1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que 

não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou 

que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua 

residência habitual em conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido 

ao referido temor, não quer voltar a ele. (NAÇÕES UNIDAS, 1951)
603

 

Basicamente, esse dispositivo atribui o estatuto de refugiado para duas categorias de 

indivíduos: (1) aqueles que já foram considerados refugiados por instrumentos anteriores; e 

(2) aqueles que se qualificarem segundo o conceito trazido pela convenção.604 Assim, 

conciliou-se as definições de refugiado trazida por disposições anteriores, com um conceito 

inédito criado por esse instrumento. 

O novo conceito trazido pela Convenção de 1951 está contido em seu art. 1(2). A 

priori, estabelece 4 elementos essenciais para a condição de refugiado, sendo elas: (1) o 

refugiado deve estar fora do seu país de origem, (2) a incapacidade ou a falta de vontade do 

seu país de origem de lhe prover proteção ou facilitar o retorno; (3) a essa incapacidade ou 

falta de vontade deve ser atribuído um fundado temor de perseguição; e (4) a perseguição é 

                                                 

603 Convenção relativa ao estatuto dos Refugiados. United Nations,  Treaty Series, vol. 189, Chapter V, 2., p. 

137. 
604 GOODWIN-GILL, Guy; MCADAM, Jane. The Refugee in International Law. Oxford: Oxford University 

Press, 3ª Edição (2007), p. 35. 
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temida por razoes de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo 

social ou por opinião política.605 Além disso, o conceito de refugiado recai sobre uma 

perspectiva individualizada, na medida em que tal “temor fundado de ser perseguido” deve 

ser interpretado, a princípio, a partir de elementos subjetivos de cada indivíduo.606  

No entanto, esses critérios aplicavam-se somente a indivíduos que estivesse nessa 

situação “em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1o de janeiro de 1951...”607 

Somado a essa limitação temporal, uma limitação geográfica opcional permitia aos Estados, 

no momento da ratificação do texto, limitar ainda o âmbito de aplicação aos “acontecimentos 

ocorridos na Europa.”608 

Nesse sentido, as limitações temporal e geográfica parecem sugerir duas constatações 

a respeito da Convenção de 1951 desenhada no momento de sua criação. A primeira delas é 

que, em 1951, o objetivo central da Convenção foi responder à crise de refugiados gerada 

pela Segunda Guerra Mundial, não guardando relação com outros eventos. A segunda 

constatação consiste na percepção de que essas limitações foram, uma maneira de os Estados 

contratantes limitarem a suas obrigações em relações a outras situações de refugiados 

existentes à época ou a novas situações que poderiam originar de eventos já ocorridos no 

                                                 

605 GOODWIN-GILL, Guy; MCADAM, Jane. The Refugee in International Law. Oxford: Oxford University 

Press, 3ª Edição (2007), p. 37. 
606 HATHAWAY, James. C; FOSTER, Michelle. The Law of Refugee Status. Cambridge University Press 

(2014), Cambridge, 2ª Edição. P. 91-93. 
607 Art.1º, Convenção relativa ao estatuto dos Refugiados. United Nations,  Treaty Series, vol. 189, Chapter V, 

2., p. 137. 
608 GOODWIN-GILL, Guy; MCADAM, Jane. The Refugee in International Law. Oxford: Oxford University 

Press, 3ª Edição (2007), p. 36. 
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passado.609 A Convenção de 1951, portanto, não tinha como objetivo proteger todo e 

qualquer refugiado,610 nem pretendia ter um caráter universal. 

4. O PROTOCOLO DE 1967 

O conceito restritivo da Convenção de 1951, somado ao método individualizado de 

processar demandas, como foi idealizado, não foi útil para solucionar as crises de refugiados 

supervenientes. Diante de novas situações de fluxos massivos, a ACNUR foi provocada a 

expandir o seu âmbito de atuação, o que resultou, posteriormente, na expansão da própria 

Convenção de 1951.611  

A primeira crise aconteceu em 1956, quando num mesmo final de semana 10.000 

cidadãos húngaros atravessaram as fronteiras em direção à Áustria, em consequência dos 

eventos da Revolução Húngara de 1956. Ao final de 10 dias, 200.000 húngaros buscavam 

refúgio na Áustria e na Iugoslávia.612 Diante dessas circunstâncias, a ACNUR reuniu esforços 

                                                 

609 ACNUR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention 

and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/IP/4/Eng/REV.1 Reedited, Geneva, January 

1992, UNHCR 1979/ 
610 GOODWIN-GILL, Guy; MCADAM, Jane. The Refugee in International Law. Oxford: Oxford University 

Press, 3ª Edição (2007), p. 36. 
611 A ACNUR tinha o seu âmbito de aplicação restrito aos refugiados abarcados no conceito da Convenção de 

1951, isto é, aos refugiados originados dos eventos da Segunda Guerra Mundial. No entanto, eventos posteriores 

resultaram em uma expansão da atuação da ACNUR para além dos limites nos quais ela foi estabelecida. 
612 ACNUR, por Rupert Colville. Fiftieth Anniversary of the Hungarian uprising and refugee crisis, 23 de 

outubro de 2006. Disponível em: <https://www.unhcr.org/news/latest/2006/10/453c7adb2/fiftieth-anniversary-

hungarian-uprising-refugee-crisis.html>. Acesso em 07.02.2019. 

https://www.unhcr.org/news/latest/2006/10/453c7adb2/fiftieth-anniversary-hungarian-uprising-refugee-crisis.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2006/10/453c7adb2/fiftieth-anniversary-hungarian-uprising-refugee-crisis.html
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para gerenciar a crise, dando suporte aos países de primeiro refúgio e, sobretudo, organizando 

o reassentamento dos refugiados.613 

No entanto, pela primeira vez, a ACNUR teve que justificar a sua interferência. Isso 

porque, questionou-se se os refugiados húngaros eram resultados “dos acontecimentos 

ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951,” estando, assim, incluídos no âmbito de proteção 

da Convenção, e, consequentemente, de sua atuação. Para isso, Paul Weis, conselheiro legal 

da ACNUR à época, argumentou que esse êxodo de refugiados húngaros foi resultado do 

estabelecimento da República Popular da Hungria em 1947, e que a Revolução de 1956 foi 

na verdade “um efeito tardio dessa transformação política no passado”,614 sendo os 

refugiados, portanto, intitulados da proteção. 

A crise de refugiados húngaros, assim, foi um marco no desenvolvimento do direito 

dos refugiados por dois motivos principais. Primeiramente, porque, pela primeira vez, 

expandiu-se o âmbito de aplicação da Convenção de 1951, se propondo a solucionar crises 

de refugiados derivados não somente – ao menos de maneira direta – da Segunda Guerra 

Mundial. Em segundo lugar, essa justificativa jurídica deu espaço para que a ACNUR 

aplicasse, pela primeira vez, o método de reconhecimento prima facie do estatuto de 

refugiado. Assim, os refugiados húngaros tiveram o seu estatuto reconhecido com base na 

presunção de que todos estavam fugindo de perseguição, evitando assim um processo 

                                                 

613 Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 1129(XI) de 21 de novembro de 1956. 
614 WEIS, Paul. Eligibility of Refugees from Hungary. UNHCR Archieves, 9 de janeiro de 1957, 

HCR/22/1/HUNG. Texto original: “(…) an after-effect of this earlier political change.” 
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individual de determinação do estatuto de refugiado.615 Posteriormente, essa se tornaria um 

prática extremamente comum nos casos de afluxo massivo. 

Em 1957 a Assembleia Geral das Nações Unidas autorizou pela primeira vez que a 

ACNUR provesse assistência a refugiados que claramente não se enquadravam ao conceito 

restrito da Convenção de 1951, nem mesmo de maneira indireta. Isso ocorreu por meio da 

Resolução 1167(XII) de 26 de novembro de 1957 sobre refugiados chineses em Hong 

Kong,616 a qual reconheceu que o problema dos refugiados chineses em Hong Kong seria “do 

interesse da comunidade internacional.”617 No mesmo sentido foi o posicionamento das 

Nações Unidas em diversas resoluções posteriores.618 Em 1959, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas afirmou a necessidade de se prover uma atenção especial aos “problemas de 

refugiados chegando à competência” da ACNUR, autorizando-a a prove-los assistência.619  

Tais problemas de refugiados tinham alguns fatores em comum. Todos eles, 

envolviam indivíduos que (a) atravessavam a fronteira internacional, (b) como resultado de 

conflitos ou transformações radicais de natureza política, econômica ou social em seu país 

                                                 

615 LOESCHER, Gil. The UNHCR and World Politics: A Perilous Path. Oxford University Press, Oxford 

(2001), pp. 86-88. 
616 Com o fim da Guerra Civil da China em 1949, subiu ao poder o governo comunista liderado por Mao Zedong, 

criando a República Popular da China. Como resultado, sobretudo de seu caráter autoritário, em 1954 haviam 

cerca de 250.000 refugiados chineses em Hong Kong, dentre eles, 53,2% fugiram por motivos políticos, 8,6% 

misto entre motivos “políticos e econômicos”, 5% foram vítimas (ou tiveram familiares próximos vítimas) de 

perseguição. HAMBRO, Edward. Chinese Refugees in Hong Kong. The Phylon Quarterly, Vol. 18, No. 1 (1st 

Qtr., 1957), Clark Atlanta University, p. 73. 
617 Assembleia Geral das Nações Unida, Resolução 1167(XII) de 26 de novembro de 1957. 
618 Como por exemplo, algerianos refugiados na Tunísia e Marrocos – Resoluções da Assembleia Geral das 

Nações Unidas 1286 (XIII) de 5 de dezembro de 1958; 1389(XVI) de 20 de novembro de 1959; 1500(XV) de 

5 de dezembro de 1960; 1672(XVI) de 18 de dezembro de 1961; e refugiados angolanos no Congo – Resolução 

da Assembleia Geral das Nações Unidas 1671 (XVI) de 10 de dezembro de 1961. 
619 Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 1388 (XIV) de 20 de novembro de 1959.  
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de origem.620 Nesse sentido, a postura da comunidade internacional, sobretudo da ACNUR, 

em relação a novas crises de fluxos massivos de refugiados, revelou uma tendência de 

reconhecê-los como necessitados da proteção internacional, apesar de terem sido 

formalmente excluídos do âmbito de aplicação da Convenção de 1951. 

Durante a década de 1960, tais circunstâncias foram ainda mais agravadas, 

especialmente considerando-se o grande número de fluxos migratórios de refugiados no 

continente africano, de modo que uma transformação legislativa foi inevitável. Em 1965, o 

Alto-Comissário para Refugiados mencionou, em seu relatório anual para as Nações Unidas, 

a possibilidade de se estender a Convenção de 1951 para novas situações de refúgio.621 Em 

1966, a mesma questão foi novamente levantada,622 criando-se no mesmo ano um primeiro 

projeto para o Protocolo.623 O texto final foi assinado pelo presidente da Assembleia Geral 

das Nações Unidas no dia 31 de janeiro de 1967 e entrou em vigor dia 4 de outubro de 1967. 

Dessa forma retira-se expressamente a limitação temporal e geográfica do conceito, alterando 

a primeira parte do art. 1(A) da Convenção.  

A consequência do Protocolo, portanto, foi a aplicação da proteção internacional dos 

refugiado, prevista pela Convenção, a todos aqueles que se enquadram na categoria 

“refugiado”, independentemente do local ou do momento no tempo em que se deram os fatos 

                                                 

620 GOODWIN-GILL, Guy; MCADAM, Jane. The Refugee in International Law. Oxford: Oxford University 

Press, 3ª Edição (2007), p. 25. 
621 Assembleia Geral das Nações Unidas, 20ª sessão. Relatório Anual do Alto-Comissário das Nações Unidas 

para Refugiados, 1965 (A/6011/Rev.1), parág. 34. 
622 Assembleia Geral das Nações Unidas, 21ª sessão. Relatório Anual do Alto-Comissário das Nações Unidas 

para Refugiados, 1966, A/6311/Rev.1, parág. 40. 
623 ACNUR. Proposed measures to extend the personal scope of the Convention relating to the Status of 

Refugees of 28 July 1951 (Submitted by the High Commissioner in accordance with paragraph 5 (b) of General 

Assembly Resolution 1166 (XII) of 26 November 1957) , 12 October 1966, A/AC.96/346. Disponível em: 

<https://www.refworld.org/docid/3ae68be8a.html>. Acesso em 8 de fevereiro de 2019. 

https://www.refworld.org/docid/3ae68be8a.html
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enquadradores do conceito. A partir daí, expande-se o conceito de refugiado para uma 

concepção ampla e universal, especialmente considerando que hoje 146 Estados são 

membros da Convenção e do Protocolo.624 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proteção internacional dos refugiados existe desde os tempos remotos, apesar de 

ter tomado forma jurídica somente no último século. Atualmente, se encontra codificada na 

Convenção de 1951 e seu Protocolo de 1967, além de outros instrumentos regionais que têm 

papel determinante na proteção desses indivíduos vulneráveis. A obrigação do non-

refoulement, instrumento basilar do direito dos refugiados, é ainda reconhecida como norma 

costumeira do direito internacional.625 Se por um lado está consolidada a ideia de que certos 

indivíduos necessitam da especial proteção internacional, a definição precisa do conceito de 

refugiado, e, consequentemente, do escopo de proteção, traduz posicionamentos variados por 

parte dos Estados. 

Ao analisar este breve apanhado histórico, é possível perceber que o instituto da 

proteção internacional dos refugiados, apesar de ser aqui analisado do ponto de vista jurídico, 

apresenta também fortes traços políticos. Considerando que a criação de obrigações 

internacionais depende, via de regra, da vontade dos Estados, a evolução das regras do direito 

                                                 

624 United Nations Treaty Collection, Capítulo 5, 2. Disponível em: 

<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-

2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en>. Acesso em 5 de fevereiro de 2019. 
625 UNHCR, Executive Committee, Conclusão No. 15 (XXX), 16 de outubro de 1979, §(b). 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en
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internacional dos refugiados implica na superação do desafio de conciliar o interesse político 

dos Estados.  

Apesar de o caráter flexível e com poucas obrigações vinculantes da Convenção de 

1951 ter conciliado posicionamentos políticos diversos, garantindo substancial adesão por 

parte dos Estados, resultou também na sua incapacidade de solucionar as crises 

contemporâneas de refugiados. Isso porque da idealização de um texto “flexível”, decorrem 

lacunas na proteção. Dentre elas, estão principalmente uma interpretação não uniforme do 

conceito de refugiado, a inexistência de uma obrigação de prover asilo (ou não-rejeição na 

fronteira), e a inexistência de previsões relacionadas a situações de influxo massivo e de uma 

obrigação de partilha equitativa de responsabilidade entre os Estados-membro.626  

Como consequência dessas lacunas, cria-se espaço para que os Estados implementem 

práticas para evitar a aplicação da própria Convenção. Entre essas práticas, estão a 

interpretação restritiva do conceito de refugiado, práticas de interceptação e controle de 

fronteira no mar, implementação de controle de entrada rigorosos – incluindo concessão 

restritiva de vistos –, bem como terceiro país seguro e primeiro país de demanda de asilo.627 

Sustento que essas práticas se desvirtuam da finalidade da própria Convenção, mitigando a 

proteção internacional dos refugiados. 

Ainda que posteriormente tenham sido criados outros instrumentos regionais, além 

de diversos instrumentos de soft-law, a Convenção de 1951 permanece como único 

instrumento vinculante de alcance universal, contendo as principais normas do direito 

                                                 

626 M. INELI-CINGERM. “Protection Gaps and Temporary Protection”. Max Planck Yearbook of United 

Nations Law (2016), pp. 408-435. 
627 Sobre esse assuntor, ler M. INELI-CINGERM. “Protection Gaps and Temporary Protection”. Max Planck 

Yearbook of United Nations Law (2016), pp. 408-435. 
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internacional dos refugiados. Considerando as crises contemporâneas, constata-se que a 

Convenção não alcançou soluções permanentes para o problema, tal qual ela se propôs.  Para 

que isso ocorra, será necessário, sobretudo, a vontade política dos Estados, que, atuando em 

conjunto com as organizações internacionais, possam promover um sistema cooperativo que 

efetivamente garanta a proteção internacional para refugiados.  
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PERSPECTIVAS À IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO DA CORTE 

ÁRABE DE DIREITOS HUMANOS: DAS ATRIBUIÇÕES 

JURISDICIONAIS CONTENCIOSAS DA CORTE 

Mariana Ferreira da Silva628 

Resumo: O Estatuto da Corte Árabe de Direitos Humanos tem sido objeto de críticas e de 

não adesão por parte dos Estados Árabes desde sua instituição. Uma das principais 

controvérsias que pairam sobre o Estatuto é sobre o seu distanciamento dos padrões 

internacionais de proteção aos direitos humanos. A fim de averiguar a real extensão de suas 

limitações, bem como formas de contorná-las, o presente artigo parte do panorama jurídico 

que permeia Sistema Árabe, dentro do qual o Estatuto se insere, para, em seguida, observar 

as disposições do Estatuto que tocam em questões de jurisdição, apreendidas nas dimensões 

ratione personae, ratione materiae, ratione temporis e ratione loci. Para tanto, traçam-se 

correspondências possíveis no Sistema Interamericano através da análise de seus textos 

legais conjuntamente à interpretação que lhes são dadas pela sua Corte. Sustenta-se, ao fim, 

apesar das grandes limitações ao exercício protetivo de direitos humanos verificadas no 

Estatuto da Corte Árabe, a possibilidade de se vislumbrar, pelo exemplo dos desacertos e 

adequações observadas no âmbito do Sistema Interamericano, interpretações normativas que 

                                                 

628 Acadêmica de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pesquisadora na Clínica de 

Direitos Humanos da UFMG. Pesquisadora bolsista da FAPEMIG, sob orientação do Prof. Aziz Tuffi Saliba. 

E-mail: marianaferreirasilva_s@hotmail.com 
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deem margem a uma expansão do grau de protetividade inicialmente atribuível à Corte 

Árabe.  

Palavras-chaves: Sistema Interamericano; Corte Árabe de Direitos Humanos; jurisdição 

contenciosa internacional. 

Abstract: The Statute of the Arab Court on Human Rights has been the subject of much 

criticism and non-adherence by the Arab States since its establishment. One of the main 

controversies about the Statute regards its detachment from international standards for the 

protection of human rights. In order to ascertain the real extent of its limitations, as well as 

possibilities of circumventing them, this paper has the legal framework that permeates the 

Arab System, within which the Statute is inserted, as its primary subject. In light of this legal 

framework, the provisions of the Statute concerning jurisdiction, apprehended in the 

dimensions ratione personae, ratione materiae, ratione temporis and ratione loci, are 

envisaged. For that purpose, possible correspondences in the Inter-American System are 

drawn through the analysis of its legal texts together with its interpretation given by the Inter-

American Court. In conclusion, it is argued that, notwithstanding the great limitations to the 

protective exercise of human rights verified in the Statute of the Arab Court, it is possible to 

foresee, by the example of the misfortunes and adaptations observed in the scope of the Inter-

American System, normative interpretations that give rise to an expansion of the degree of 

protection initially attributable to the Arab Court. 

Keywords: Inter-American System; Arab Court on Human Rights; international contentious 

jurisdiction. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde sua adoção, em 2014, em sede da Liga dos Estados Árabes, o Estatuto da Corte 

Árabe de Direitos Humanos tem sido objeto de críticas e de pouca movimentação para sua 

adesão por parte dos Estados Árabes – até o presente momento, o texto normativo conta 

apenas com a ratificação da Arábia Saudita, necessitando de, no mínimo, seis outros Estados-

partes para que entre em vigor. Uma das principais controvérsias acerca do Estatuto é o seu 

suposto distanciamento dos padrões internacionais de proteção aos direitos humanos, de 

forma que, em termos práticos, sua aplicação seria terminantemente comprometida pelos 

seus próprios mecanismos e disposições previstos.629  

À luz dos problemas que se colocam pelo Estatuto, o que se pretende no presente 

artigo é pensar em que medida pode-se conformar o eventual funcionamento da Corte 

Árabe630 a padrões de protetividade de direitos humanos a despeito de e contornando as 

limitações que o Estatuto apresenta. Partindo do pressuposto de que uma maior jurisdição 

signifique maior proteção de direitos, o recorte escolhido é a análise de sua capacidade 

jurisdicional. Isso porque, como bem elucidado por um teórico, “apesar das críticas (muitas 

vezes severas) feitas ao Estatuto, ele não deve ser menosprezado, até porque um órgão 

judicial, ainda que imperfeito, é melhor do que nenhum”.631 

                                                 

629 Ainda, muito se discute sobre problemas de legitimação pela falta de permeabilidade à participação da 

sociedade civil e de organizações de direitos humanos tanto no processo de elaboração quanto nas dinâmicas 

de funcionamento previstas no documento constitutivo do Corte (que, aliás, podem ser estendidos aos âmbitos 

de criação e funcionamento da Comissão Permanente de Direitos Humanos e do Comitê de Direitos Humanos), 

que são igualmente relevantes mas não são objeto deste estudo. 
630 Apesar do Estatuto ser de 2014 e só ter uma ratificação até a presente data, a hipótese de sua entrada em 

vigor não parece tão absurda se compararmos o tempo decorrido para que a Carta Árabe de Direitos Humanos, 

por exemplo, reunisse suficientes Estados para ativar sua entrada em força. 
631 MAGLIVERAS, 2017, p. 32. Original: “Despite the (often severe) criticism leveled against the Statute, it 

should not be belittled not least because an even imperfect judicial body is better than none”. 
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Para tanto, parte-se primeiramente de uma breve exposição do panorama jurídico que 

permeia o emergente Sistema Árabe de Direitos Humanos, dentro do qual o Estatuto se 

insere. Diante deste arcabouço jurídico, por meio do método comparativo, analisa-se o 

funcionamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, apreendido pela leitura 

conjunta de suas normativas e sua práxis, no que toca em questões de jurisdição idênticas ou 

similares às do Estatuto da Corte Árabe. Deste modo, avaliam-se as equivalências normativas 

entre os Sistemas Árabe e Interamericano a fim de verificar em que termos o acesso a essas 

cortes é (in)viabilizado por suas disposições legais.  

O recorte em torno do Sistema Interamericano tem dupla justificação: primeiro, em 

razão da escassez de estudos comparativos entre o pretenso Sistema Árabe e o 

Interamericano, enquanto já há algum aprofundamento na análise daquele em relação aos 

demais.632 Além disso, dentre os sistemas regionais existentes, o Sistema Interamericano é 

preferível por conta do distanciamento temporal maior entre as disposições da Convenção 

Americana (1969) e do Estatuto da Corte (1979) com a atualidade, de modo que os textos 

apresentem significativas divergências com que pode ser considerado o standard em Direito 

Internacional dos Direitos Humanos e, por extensão, implique em maior esforço de 

adequação e correção por aplicadores e normativas adjacentes.633  

                                                 

632 Mesmo quando o Sistema Interamericano é considerado nos textos que trazem a comparação do Sistema 

Árabe com os demais de forma geral, o é de forma periférica e pouco aprofundada em relação aos outros 

sistemas. Cf., e.g.: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, 2015; MAGLIVERAS e NALDI, 2016. 
633 Muito embora o Sistema Europeu seja mais antigo em termos cronológicos, a Convenção Europeia sobre 

Direitos Humanos (1950), passou e tem passado por diversas reformas. A última atualização significativa da 

Convenção Europeia foi pelo Protocolo 14, que entrou em vigor em 2010 para todos os Estados membros do 

Sistema (por ser um protocolo de emenda, a vigência é condicionada à ratificação por todos os Estados partes 

da Convenção). Deste modo, as disposições processuais e garantias inscritas nesta Convenção são mais recentes 

inclusive do que as previstas na Carta Africana (1981) e no Protocolo sobre o Estabelecimento do Tribunal 

Africano dos Direitos Humanos e dos Povos (1998), que instituem o Sistema Africano de Direitos Humanos, o 

mais “jovem” dos sistemas regionais. Adicionalmente, há, em princípio, dois elementos comuns entre os dois 

Sistemas que podem reger suas atuações em um sentido confluente, mas cuja verificação seria própria de um 
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Adiante, com exemplos de leituras expansivas realizadas pelo órgão judiciário 

Interamericano sobre suas respectivas normativas, observa-se em que medida uma maior 

amplitude jurisdicional pode ser igualmente vislumbrada no âmbito Árabe a partir da prática 

de sua Corte. Destarte, frente aos desafios e às particularidades instituídas pelo Estatuto da 

Corte Árabe de Direitos Humanos, sustenta-se, ao fim do trabalho, a possibilidade de se 

vislumbrar, pelo exemplo dos desacertos e adequações observadas no âmbito do Sistema 

Interamericano, potenciais caminhos para a efetiva proteção aos direitos humanos abrangidos 

pelos atuais termos do documento proposto no âmbito Árabe. 

Em face da barreira linguística ao estudo de textos e documentos escritos na língua 

árabe, 634 a bibliografia utilizada conta, em grande medida, com autores falantes do idioma. 

Além disso, como bem ponderado por um autor,  

grupos ou classes sob dominação podem ter, ou ao menos estarem abertos a, 

diferentes percepções e interpretações que são úteis em suas lutas para atingirem 

justiça por si mesmos. Essas, no entanto, são disputas internas pelo controle sobre 

fontes e símbolos de poder dentro daquela sociedade. Mesmo que terceiros 

(outsiders) possam simpatizar e desejem auxiliar os grupos ou classes dominadas 

e oprimidas, argumentos que coloquem aqueles como detentores da compreensão 

válida acerca da cultura dessa sociedade (...) os coloca[m] como agentes de uma 

                                                 

estudo apartado no campo das ciências sociais. Primeiro, os tipos de violações a serem analisados por ambos 

podem vir a ser em alguma medida próximos, já que se compõem de conjuntos de países com histórico recente 

(ou presente) ditatorial.  Segundo, os dois Sistemas são compostos por membros filiados a uma narrativa 

decolonial ou de third world approach substancial, que se traduzem em resistências a certas normativas partindo 

de justificações similares. É verdade que o Sistema Africano reúne igualmente estes dois requisitos, mas falta-

lhe, para fins de comparação para traçar possíveis desenlaces do Sistema Árabe, sua consolidação por uma 

maior robustez jurisprudencial produzida.  
634 Cabe salientar que o site oficial da Liga dos Estados Árabes possui uma versão em inglês, desativada desde 

2018. É possível, no entanto, acessar seu conteúdo pretérito (dentro de uma margem temporal entre 11 de abril 

de 2015 até 25 de agosto de 2018) através da inserção do link <http://www.lasportal.org/en> na ferramenta 

Internet Archive: Wayback Machine, disponível online.  

http://www.lasportal.org/en
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cultura estrangeira, consequentemente, frustrando seus esforços para obter 

legitimidade em suas visões acerca dos valores e das normas de sua sociedade.635 

Deste modo, tanto em razão da proposta dialógica a que se propõe este artigo, que 

exige a representação de diferentes vozes, quanto para que as ideias aqui contidas sejam 

construídas sob um lastro de legitimação oriundo de pensamentos próprios (ou atribuíveis 

aos) árabes, foram preferidos também autores cidadãos ou residentes atuais ou pretéritos de 

países árabes.  

2. PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO DAS NORMATIVAS EM 

DIREITOS HUMANOS NA LIGA DOS ESTADOS ÁRABES 

A retomada das principais construções jurídicas em matéria de direitos humanos no 

âmbito da Liga dos Estados Árabes se faz necessária para que se possa visualizar as possíveis 

dinâmicas de interação e incidência dos órgãos e normativas já existentes neste Sistema sobre 

o funcionamento da Corte Árabe.636 Além disso, é provável que a própria linha de atuação 

                                                 

635 AN-NA’IM, 2009, p. 80. Original: Dominated groups or classes may hold, or at least be open to, different 

perceptions and interpretations that are helpful to their struggle to achieve justice for themselves. This, however, 

is an internal struggle for control over the cultural sources and symbols of power within that society. Even 

though outsiders may sympathize with and wish to support the dominated and oppressed groups or classes, their 

claiming to know what is the valid view of the culture of that society will not accomplish this effectively. Such 

a claim would not help the groups the outsiders wish to support because it portrays them as agents of an alien 

culture, thereby frustrating their efforts to attain legitimacy for their view of the values and norms of their 

society (marcas do autor). 
636 As conformações dos órgãos já existentes são especialmente relevantes ao se considerar a possibilidade de 

provocação da Corte Árabe, no caso de solicitação de Opinião Consultiva, pelo Conselho da Liga ou por 

quaisquer organizações ou agências subordinadas à Liga. O uso estratégico dessa via para a declaração de 

direitos, dadas as restrições existentes à via contenciosa, como se verá, pode mostrar-se interessante ao se 

considerar os avanços e potencialidades próprias de cada órgão. Além disso, a Carta Árabe sobre Direitos 
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da Corte possa ser entrevista pelo exemplo dos impasses e deslindes dos órgãos já operantes, 

vez que os problemas que lhe são opostos são substancialmente similares, como se verá. 

A proteção e promoção de direitos humanos não foi uma preocupação originária da 

Liga, não havendo qualquer previsão neste sentido no Pacto da Liga dos Estados Árabes 

(1945). Segundo alguns autores, essa ausência se justifica pelas “circunstâncias difíceis, tanto 

a nível nacional quanto a nível internacional que acompanharam a criação, em março de 

1945, da Liga, assim como [pela] vaga ideia de direitos humanos presente no mundo árabe 

naquele momento”.637 A despeito disso, houve, ao longo do tempo, crescentes esforços em 

incluir esta temática em seu escopo de atuação. Inclusive, correntemente, há discussões no 

Conselho da Liga, principal órgão decisório da Organização, no sentido de emendar o Pacto 

para incluir como um dos objetivos da Liga a promoção e proteção de direitos humanos – um 

sub-comitê foi criado pelo Conselho em 2006 especialmente para realizar esta tarefa e, de 

forma mais ampla, para criar um plano estratégico da Liga para a promoção de direitos 

humanos.638 

A primeira vez em que discussões sobre como efetivamente questões de direitos 

humanos se refletiriam nas atividades desenvolvidas pela Liga teve lugar em meados da 

década de 60, por ocasião das comemorações de aniversário de 20 anos da Declaração 

Universal de Direitos Humanos.639  O produto desse debate foi o estabelecimento do Comitê 

                                                 

Humanos será provavelmente, como se verificará adiante, a base material principal de jurisdição da Corte 

Árabe. 
637 AL-MIDANI, 2002, p. 102. Original: (…) des circonstances difficiles, tant au niveau natio nal qu’au niveau 

international qui ont accompagné la création, en mars 1945, de la Ligue, ainsi que de la vague idée concernant 

les droits de l’homme dans le monde arabe à cette époque. 
638 ALSHEHRI, 2016, p. 39. 
639 Existe um estado de tensionamento permanente na conformação da relação dos Países Árabes com a 

Declaração Universal de Direitos Humanos. Deste modo, por um lado o desenvolvimento das normativas em 

direitos humanos no âmbito da Liga dos Estados Árabes deve-se, em grande medida, à Declaração Universal, 
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Permanente Árabe de Direitos Humanos,640 em 3 de setembro de 1968, e funcionando até os 

dias atuais. As atribuições do Comitê envolvem “todas as questões relativas a direitos 

humanos nos países membros da Liga Árabe”,641 mas, em termos de autonomia, se limita a 

preparar projetos e recomendações que devem ser sempre sujeitos à aprovação pelo Conselho 

da Liga. Ainda, outros pontos deficitários são a ausência de mecanismos especiais de 

monitoramento e sua composição, formada por representantes políticos de cada um dos 

Estados-partes – vinculados, portanto, aos respectivos governos, e não necessariamente 

especializados em direitos humanos.642  

Em 1969, inicia-se a tarefa de elaborar um projeto de Carta Árabe de Direitos 

Humanos. Primeiramente a cargo da Comissão, o Conselho da Liga posteriormente monta 

um comitê de experts para sua feitura. Após a proposta ficar pronta, é enviada aos Estados-

membros para suas considerações. Com base no retorno dado pelos Estados, a Comissão 

redige uma nova versão da Carta, rejeitada pelo Conselho. Finalmente, em 1993, uma nova 

                                                 

cuja menção, inclusive, consta na Carta Árabe de Direitos Humanos de 2004. Por outro lado, temos a escassez 

de impacto daquele instrumento nas normativas internas dos Estados, a abstenção da Arábia Saudita quando da 

votação do documento pela Assembleia Geral da ONU em 1948 e pronunciamentos contrários a certos 

princípios ali contidos por alguns países árabes. Sobre o tema, ver MEKKI, 2009. 
640 Em inglês, Arab Permanent Committee on Human Rights, referido também como Arab Standing Committee 

for Human Rights ou Arab Commission on Human Rights. A imprecisão é fruto da plurissignificância da palavra 

original em Árabe, لجنة (lajnat), que pode ser utilizada e traduzida como comitê ou comissão. A URL do site da 

Liga se utiliza do termo Committee em página própria da descrição do órgão. No entanto, para fins de 

diferenciação, refere-se no presente artigo a este órgão pelo termo “Comissão”, enquanto “Comitê” será usado 

para aludir ao órgão originado da Carta de 2004. 
641 ALSHEHRI, 2016, p. 39. 
642 RISHMAWI, 2015, p. 27. Salienta-se que a Comissão teve novo regulamento aprovado em setembro de 

2015 pelo Conselho da Liga, cuja existência passou desapercebida por todos artigos encontrados sobre o tema 

posteriores à data em questão e pode, portanto, conter pontos que causem inflexões importantes nos pontos 

deficitários aqui abordados.  
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versão é apresentada pela Comissão. A Carta é aprovada pelo Conselho e aberta a assinaturas 

em 1994.643  

A Carta Árabe de direitos Humanos, no entanto, não atingiu o número mínimo de 

depósitos para vigorar, tendo sido ratificada somente pelo Iraque. Entre a comunidade 

internacional e sociedade civil, foi objeto de diversas críticas por estar abaixo dos padrões de 

protetividade em matéria de direitos humanos estabelecidos e aceitos,644 das quais muitas 

podem ser vistas como extensões e decorrências das falhas já observadas em seu órgão 

engendrador, a Comissão. Já entre os Estados árabes, a grande maioria fez grandes reservas 

às provisões da Carta, sobretudo sob a justificativa de conter obrigações contraditórias às 

estabelecidas pela Shariah.645  

Posteriormente, como parte de um processo de modernização da Liga,646 em grande 

medida provocado pelos incidentes posteriores aos ataques de 11 de setembro, retoma-se a 

proposta da Carta Árabe e a Comissão se encarrega de elaborar novo projeto para apresentar 

aos Estados. Como resultado, em 2003, uma nova versão da Carta é apresentada ao Conselho 

da Liga, que é novamente descartada por padecer de problemas similares aos de sua versão 

anterior. Finalmente, o Conselho convoca um grupo de especialistas para redigir novo 

                                                 

643 AL-MIDANI, 2002, p. 106-108. 
644 Além das críticas acerca das limitações à proteção dos direitos materiais elencados na Carta, foi muito 

contestada também a presença, em seu preâmbulo, de referências religiosas e, em especial, à Declaração dos 

Direitos Humanos no Islã (ou Declaração de Cairo), de 1990. A nova Carta, adotada em 2004, manteve essas 

alusões. Sobre críticas às Cartas, cf.: MAHIOU, 2011; CHEKIR, 2005. 
645 ALLAM, 2014, p. 41 
646 Além da retomada da Carta, outra iniciativa importante parte deste processo foi a emenda do Pacto de 1945 

para incluir provisão sobre o estabelecimento de um Parlamento Árabe, em março de 2005. Na mesma data, foi 

aprovado um Parlamento Árabe de Transição, com a função de “prepare the Statutes of the permanent Arab 

Parliament, and those Statutes shall come into force after they have been approved by the Summit-level Council 

of the League of Arab States” (artigo 8, Estatuto do Parlamento Árabe de Transição. Tradução: RISHMAWI, 

2010).  
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projeto, que é aprovado em 2004 com algumas modificações.647 Em 2008, após a sétima 

ratificação, a nova versão da Carta entra em vigor, sendo, apesar de algumas limitações 

protetivas,648 o mais importante documento de direitos humanos materiais no âmbito da Liga 

até então.  

Dentre suas provisões, estabeleceu-se um Comitê de Direitos Humanos, destinado a 

ser mecanismo independente de monitoramento da Carta Árabe. Para tanto, o Comitê recebe 

relatórios dos Estados-parte sobre o status de implementação e progresso do cumprimento 

do disposto na Carta. Entre as inovações, há grande permeabilidade à participação de atores 

da sociedade civil e ONGs, fato marcante desde sua primeira Sessão, em 2012, bem como 

exponencial aumento na transparência de seus trabalhos. Entretanto, seu regulamento não 

prevê a participação de indivíduos por meio do sistema de peticionamento, a possibilidade 

de constituição de relatorias especiais e de grupos de trabalho temáticos, nem mandato para 

interpretar as disposições contidas na Carta Árabe. 649  

Por conta disso, novos debates acerca da necessidade de um complemento ao 

funcionamento do Comitê tiveram lugar. A discussão, potencializada por ocasião da 

Primavera Árabe, levou, em 2012, à proposta de criação de uma Corte Árabe de Direitos 

Humanos pelo Reino de Bahrein.650 Em face disso, o Conselho da Liga formou um grupo de 

especialistas para a elaboração de um Projeto de Estatuto da Corte Árabe de Direitos 

Humanos. Em março de 2014, a versão apresentada foi pré-aprovada pelo Conselho e 

somente então o texto foi aberto ao público, por ocasião de uma conferência realizada em 

                                                 

647 HAMMAMI, 2012. 
648 Cf. supra nota 17. 
649 ALMAKKY, 2017. 
650 A ideia de uma Corte Árabe de Direitos Humanos, entretanto, é mais antiga fora do bojo da Liga – já em 

1978, foi proposto o Projeto de Carta sobre os Direitos do Homem e dos Povos do Mundo Árabe, pelo Instituto 

de Estudos Avançados em Ciências Criminais, localizado em Siracusa, Itália. (AL-MIDANI, 2008).  
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maio, em Bahrein. Nas palavras de um autor, no mesmo sentido em que o processo de 

construção dos documentos anteriores se deu, 

a conferência, no entanto, tanto não foi planejada para ser, quanto de fato não foi 

de qualquer utilidade ao processo de elaboração do projeto, já que o Secretário 

Geral da Liga dos Estados Árabes anunciou, na ocasião, que o comitê de 

especialistas já havia finalizado seu trabalho e o projeto.651  

Assim, em 7 de setembro de 2014, o Estatuto foi aprovado pelo Conselho e aberto à 

assinatura e ratificação dos Estados. O texto sofreu substanciais alterações em relação à 

versão pré-aprovada e desconsiderou os apontamentos feitos por diversas entidades do 

terceiro setor e organizações sociais na conferência de maio, sobretudo em relação ao acesso 

individual à Corte, que segue inviabilizado. Além disso, foi amplamente criticado pela 

sociedade civil e comunidade internacional por conter falhas protetivas substanciais. Até a 

presente data, apenas a Arábia Saudita o ratificou. 

 

3. CONFLUÊNCIAS ENTRE AS JURISDIÇÕES CONTENCIOSAS DOS 

SISTEMAS ÁRABE E INTERAMERICANO 

No que tange às imperfeições contidas no texto do Estatuto da Corte Árabe de Direitos 

Humanos, muitas delas levantadas pela comunidade internacional,652 recorta-se elementos 

                                                 

651 INTERNATIONAL COMISSION OF JURISTS, 2015, p. 12. Original: The conference, however, was 

neither intended to be, nor in fact was, of any utility to the Statute drafting process, as the LAS Secretary General 

announced at the time that the expert committee had already finalized its work and draft. 
652 As críticas principais podem ser sintetizadas nos seguintes tópicos: independência e imparcialidade dos 

juízes, jurisdição material, critérios de admissibilidade, capacidade postulatória, proteção às vítimas, 
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relativos à jurisdição para análise mais apurada, vez que são os mais discrepantes em relação 

à prática internacional e conformam os mais poderosos empecilhos ao funcionamento da 

pretensa Corte justamente por ser critério de determinação e limitação de seus poderes sobre 

os Estados-partes.653  

Vale lembrar, ainda, que o tipo de defesa mais comum pelos Estados quando acusados 

da prática de alguma violação de direitos humanos em Sistemas Regionais é a formulação de 

objeções preliminares, tanto de jurisdição como de admissibilidade. Mesmo para que a 

admissibilidade possa ser verificada, entretanto, deve haver, como condição necessária, o 

anterior juízo de jurisdição.654 Para tanto, no Sistema Árabe (art. 16.1 do Estatuto)655 e 

Interamericano (art. 48 da Convenção Americana c/c art. 42.5 do Regulamento da Corte), as 

Cortes são competentes para decidir sobre a existência ou não de suas competências 

(kompetenz–kompetenz).  

 Cada um dos pontos pertinentes quanto à jurisdição será abordado seguindo a divisão 

tradicionalmente adotada entre seus quatro tipos possíveis, quais sejam: ratione personae, 

ratione materiae, ratione temporis e ratione loci. 

a. Jurisdição ratione personae 

                                                 

executoriedade e supervisão de sentença e possibilidade de estipular medidas cautelares (INTERNATIONAL 

COMISSION OF JURISTS, 2015; e EYADAT, OKASHEH, 2018). 
653 Inclusive, nos termos do art. 27.2.d do Estatuto Árabe, as partes podem pedir a reconsideração de sentença 

emitida pela Corte caso ela manifestamente exceda os limites de sua jurisdição. 
654 BROWNLIE, 2012 apud GONZALEZ-SALZBERG, 2012, p. 261. 
655 Dentre as traduções não oficiais existentes, utiliza-se aqui a versão produzida pela Comissão Internacional 

de Juristas, presente no Anexo I de seu relatório sobre o Estatuto Árabe. Cf. em: INTERNATIONAL 

COMISSION OF JURISTS, 2015. 
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Talvez o maior dos problemas do Estatuto seja o concernente a quem poderá acessar 

a futura Corte. Conforme o art. 19, qualquer Estado “cujo sujeito (subject) alegue ter sido 

vítima de violações de direitos humanos” pode demandar frente à Corte, desde que tanto este 

quanto o Estado reclamado tenham aceitado sua jurisdição. Adicionalmente, é possível que 

os Estados, a qualquer tempo, aceitem que “ONGs credenciadas e atuantes no campo de 

direitos humanos no Estado do sujeito que alega ser vítima de violação de direitos humanos 

tenham acesso à Corte”.656  

Desta forma, não há, no Sistema Árabe, bem como no Sistema Interamericano, a 

possibilidade de acesso direto individual. Entretanto, a diferença reside na inexistência de 

órgão vinculado ao Sistema (ou à Liga, de forma mais ampla) passível de intermediar o 

acesso das vítimas, como a Comissão Interamericana faz o é relativamente ao Sistema 

Interamericano. Em verdade, a versão preliminar do Estatuto, apresentada na conferência de 

maio, conferia ao Comitê Árabe plena capacidade postulatória frente à Corte, desde que as 

tentativas de resolver o caso por solução amistosa tivessem falhado. Essa prerrogativa, no 

entanto, foi retirada na versão final do Estatuto. 

Apesar deste problema só ser passível de ser resolvido por emenda ou protocolo 

anexo ao Estatuto, isso não significa que a participação da vítima no processo na Corte Árabe 

esteja terminantemente mitigada. Além da atuação enquanto testemunhas, é possível que as 

vítimas venham a desfrutar de prerrogativas tão relevantes ou mesmo iguais às de seus 

representantes (seja o Estado, sejam as ONGs autorizadas) no curso do processo. Isso porque, 

olhando a evolução do Sistema Interamericano neste quesito, inicialmente, pelo Regulamento 

de 1991, a única participação possível da vítima era através da integração de seu 

                                                 

656 Original: “NGOs that are accredited and working in the field of human rights in the State whose subject 

claims to be a victim of a human rights violation have access to the Court”. 
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representante legal particular à delegação da Comissão Interamericana na condição de 

assistente. A partir do caso El Amparo, estes representantes, durante a fase de reparação, 

puderam ser diretamente inquiridos quanto aos fatos do caso pelos juízes, sem o intermédio 

dos delegados, e autorizados a entregar escritos à Corte. Com o Regulamento da Corte de 

2000, esse locus standi in judicio foi estendido a todas as etapas do processo.657   

Atualmente, o Regulamento em vigor (2009) prevê, inclusive, que um Defensor 

Interamericano possa ser designado às vítimas, caso não tenham representante constituído, 

reafirmando a relevância de sua participação independentemente da atuação da Comissão. 

Fato é que, diferentemente do Sistema Interamericano, cujo regulamento não precisa passar 

pela aprovação da Assembleia Geral (art. 25 do Estatuto da Corte Interamericana), o 

regimento interno da Corte Árabe pode ficar sujeito à maior rigidez por ser sujeito à 

aprovação de uma Assembleia dos Estados Partes (art. 28), cuja criação está prevista no art. 

4 do Estatuto.  

 Ademais, ressalta-se que o Estatuto Árabe parece restringir a atuação do reclamante 

à representação de indivíduos que aleguem ter sofrido violações. Aqui, cabe a intervenção 

comparativa. Se, a princípio, os textos legais que estruturam o Sistema Interamericano 

também restringem o conceito de vítima ao de indivíduos, a decisão da Corte no caso Cantos 

frente à objeção levantada pela Argentina quanto à possibilidade de uma entidade legal 

figurar como vítima nos termos da Convenção traz uma leitura expansiva interessante: 

a Corte nota que, em geral, os direitos e obrigações atribuídas a companhias 

tornam-se direitos e obrigações para os indivíduos que a compõem ou que agem 

em seu nome e representação. (...) Essa Corte considera que, embora a figura de 

entidades legais não tenha sido expressamente reconhecida pela Convenção 

                                                 

657 CANÇADO TRINDADE, 2002, p. 15-17. 
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Americana, como ocorre no Protocolo Nº 1 à Convenção Europeia sobre Direitos 

Humanos, isso não significa que, em circunstâncias específicas, um indíviduo não 

possa recorrer ao Sistema Interamericano para Proteção de Direitos Humanos 

para que tenha seus direitos fundamentais resguardados, mesmo que esteja 

trasvestido por uma figura ou ficção jurídica criada pelo mesmo sistema 

normativo.658 

 Deste modo, é possível pensar igualmente em uma atividade jurisprudencial da Corte 

Árabe capaz de abranger vítimas para além da figura de indivíduos, vez que o fim último a 

que se destina é a proteção de direitos que nem sempre podem ser protestados a título pessoal 

individual, apesar de concernir, em última instância, aos indivíduos que compuserem a figura 

legal outra que vier a ser formalmente representada pelo reclamante. 

 

b. Jurisdição ratione materiae 

 Outra distinção do Estatuto é que, diferentemente de outros documentos instituidores 

de cortes regionais de direitos humanos, ele não se liga formalmente, como um protocolo, à 

Carta Árabe ou a nenhum outro tratado de direito material específico. Nos termos de seu art. 

16, a jurisdição material do Estatuto abrange “todos os casos e litígios decorrentes da 

                                                 

658 CtIDH, 2001, pars. 27 e 29, grifos nossos. Original: “[i]n the case sub judice, Argentina asserts that legal 

entities are not included in the American Convention and, therefore, its provisions are not applicable to them, 

since they do not have human rights. However, the Court observes that, in general, the rights and obligations 

attributed to companies become rights and obligations for the individuals who comprise them or who act in 

their name or representation. (…) This Court considers that, although the figure of legal entities has not been 

expressly recognized by the American Convention, as it is in Protocol No. 1 to the European Convention on 

Human Rights, this does not mean that, in specific circumstances, an individual may not resort to the inter-

American system for the protection of human rights to enforce his fundamental rights, even when they are 

encompassed in a legal figure or fiction created by the same system of law”. 
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aplicação e interpretação da Carta Árabe de Direitos Humanos ou qualquer outro tratado 

árabe no escopo de direitos humanos aos quais os Estados em disputa são parte”.659 Como 

consequência, é possível, em tese, que um Estado ratifique o Estatuto mas inviabilize 

qualquer disputa frente à Corte por não ser parte de nenhum tratado árabe de direitos 

humanos.  

 Ainda, não fica claro se os tratados estão limitados aos existentes no escopo da Liga 

dos Estados Árabes nem que tipos de tratados podem ser considerados como sendo de 

direitos humanos. Quanto à primeira dúvida, observando o Sistema Interamericano, a 

resposta parece ser restritiva: 

o México alega que todo tratado no âmbito Interamericano requer uma declaração 

específica garantindo jurisdição à Corte.  Neste sentido, o Tribunal salienta que, no 

caso Las Palmeras v. Colombia, ele reconheceu a possibilidade de exercício de sua 

jurisdição contenciosa em relação a documentos Interamericanos outros que não 

a Convenção Americana no contexto de instrumentos que estabeleçam um sistema 

de petições sujeito a supervisão internacional na esfera regional (grifos nossos). 660 

Dessa forma, por um lado, há indicativo de restrição dos instrumentos hábeis a serem 

interpretados pela Corte àqueles criados tão somente no âmbito do Sistema Árabe – e, 

portanto, aos documentos criados no escopo de atuação da Liga dos Estados Árabes. Por 

outro lado, a necessidade, na esfera Interamericana, de uma cláusula explícita de outorga de 

poderes a um órgão jurisdicional, ou, de forma mais genérica, a um órgão de supervisão, 

                                                 

659 Original: “all cases and litigation arising from the application and interpretation of the Arab Charter on 

Human Rights or any other Arab treaty in the field of human rights to which the disputing States are party”. 
660 CtIDH, 2009, par. 37, grifos nossos. Original: “Mexico alleges that each Inter-American treaty requires a 

specific declaration granting jurisdiction to the Court. In this regard, the Tribunal stresses that, in Las Palmeras 

v. Colombia, it ratified the possibility of exercising its contentious jurisdiction with regard to Inter-American 

instruments other than the American Convention in the context of instruments that establish a system of 

petitions subject to international supervision in the regional sphere.” (Grifos nossos). 
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presente em cada um destes tratados não parece ser aplicável ao Sistema Árabe, vez que o 

Estatuto já é meio de autorização genérica de instalação de procedimentos por excelência.  

Assim, quanto à primeira questão posta no início deste subtópico, estabelece-se como 

limitação de matéria os tratados regionais no âmbito da Liga. Ainda, resta responder quais 

tratados podem ser entendidos como de direitos humanos. Para tanto, o caminho mais seguro 

é observar os que a própria Liga classifica enquanto “Tratados e Convenções Interárabes 

Relacionados aos Direitos Humanos”.661 Como resultado, há 15 documentos, dos quais pelo 

menos 10 estão vigentes e produzindo efeitos.662 Analisando as ratificações a estes tratados, 

identifica-se que Comores é o único Estado que não é parte de nenhum deles e, portanto, 

hipoteticamente impassível de ser reclamado frente à Corte Árabe, ainda que ratificasse seu 

Estatuto, o que lhe ocasionaria um problema grave de efetividade. 

c. Jurisdição ratione temporis 

 Os três elementos principais que devem guiar a análise sobre o aspecto temporal da 

jurisdição são “a data em que o Estado aceitou a jurisdição da corte, os termos em que esse 

aceito foi dado e o princípio da não-retroatividade estabelecido na Convenção de Viena sobre 

                                                 

 s.d. apud RISHMAWI, 2015. Dada a data de publicação da tradução do levantamento, a ,العربية الدول جامعة 661

fonte original foi visitada para fins de conferência e atualização, e pode ser conferida em: 

<http://goo.gl/gu6RnF>. Não há informações sobre o status de vigência da Carta sobre os Direitos das Crianças 

Árabes nem da Convenção Árabe sobre Níveis de Trabalho. 
662 São eles: Tratado Cultural, Convenção sobre Cidadania para Residentes Árabes em Países Árabes outros 

que não seus Estados de Origem, Carta sobre a Unidade Cultural Árabe, Carta Árabe do Trabalho, Convenção 

sobre o Movimento da Força de Trabalho e sua respectiva versão emendada, Carta sobre Trabalho Econômico 

Nacional, Convenção sobre a Cooperação Árabe na Regulação e Promoção das Operações de Ajuda, Carta 

Árabe de Direitos Humanos, Convenção Árabe de Combate ao Terrorismo. 

http://goo.gl/gu6RnF
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Direito dos Tratados”.663 Em conformidade com o princípio da irretroatividade, o Estatuto 

Árabe estabelece em seu art. 17 que a Corte só possui jurisdição para tratar de fatos cometidos 

após sua entrada em vigor em relação ao Estado em questão, independentemente da vigência 

anterior da norma internacional de direito material que seja base da aferição de violação. 

Mesmo que não esteja expresso que a jurisdição também esteja limitada à data de ratificação 

da norma de direito internacional material correspondente, já que, como dito anteriormente, 

a Corte tem jurisdição material ampla, o princípio da irretroatividade parece estipular essa 

restrição subsidiária como decorrência necessária. 

 O exemplo que o Sistema Interamericano oferece, entretanto, é de que essa restrição 

pode vir a sofrer modulação a depender do consentimento do Estado interessado: 

muito embora o Estado tenha reconhecido a competência contenciosa da Corte em 

27 de julho de 1993, no presente caso, ao reconhecer expressamente os fatos 

ocorridos a partir do mês de outubro de 1971 (...), o Tribunal considera que a 

Bolívia renunciou a qualquer limitação temporal ao exercício da competência da 

Corte, e, portanto,  reconheceu sua competência contenciosa para examinar todos 

os fatos ocorridos e se pronunciar sobre as violações que se configurem neste caso 

e suas consequências.664  

 

                                                 

663 PASQUALUCCI, 2012, p. 137. Original: “the date on which the State accepted the court’s jurisdiction, the 

terms of the State’s acceptance, and the principle of nonretroactivity set forth in the Vienna Convention on the 

Law of Treaties”. 
664 CtIDH, 2010, par. 22. Original: “Si bien el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 27 

de julio de 1993, en el presente caso al haber reconocido expresamente los hechos ocurridos a partir del mes de 

octubre de 1971 (infra párrs. 24 a 26), el Tribunal considera que Bolivia ha renunciado a cualquier limitación 

temporal al ejercicio de la competencia de la Corte y, por tanto, ha reconocido la competencia contenciosa para 

que ésta examine todos los hechos ocurridos y se pronuncie sobre las violaciones que se configuren en este caso 

y sus consecuencias”. 
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No caso em tela, importa ressaltar que a Bolívia não apenas reconheceu a autoria dos 

fatos como declarou expressamente que reconhecia sua responsabilidade internacional em 

relação aos artigos da Convenção Americana, de forma que essa modalidade de supressão 

temporal é muito bem circunscrita a casos determinados. 

Outro ponto que requer atenção é a determinação da ocorrência do fato, vez que ele 

precisa ter sido cometido após a entrada em vigor do Estatuto. Isso é especialmente relevante 

para casos de crimes continuados, em que a ocorrência do fato se perpetua no tempo. No 

âmbito interamericano, é assentado que constitui crime continuado, até que a situação cesse, 

o desaparecimento forçado e violações relativas à investigação e ao devido processo.665 

Entretanto, há outras situações não tão bem assentadas, como o impedimento de retorno à 

terra após a prática de deslocamento forçado, em que a jurisprudência da Corte divide-se em 

reconhecer ou não a existência de crime continuado.666 No caso do Sistema Árabe, parece 

que a interpretação correta seja em sentido próximo da Interamericana, ainda que a definição 

dos crimes considerados continuados possa sofrer alguma modulação. Isso porque a restrição 

temporal contida no Estatuto não é terminantemente proibitiva, vez que não informa 

enquanto condição necessária que o ato tenha iniciado após a ratificação do instrumento.  

Por fim, quanto à cessação de jurisdição por ocasião da renúncia do tratado, o Estatuto 

estabelece em seu art. 35 que a retirada não isenta o Estado quanto a obrigações surgidas 

enquanto ainda era parte dele. Além disso, a denúncia não poderá afetar a continuação de 

qualquer caso que já esteja correndo na Corte antes da data em que surta efeito (1 ano após a 

entrega da notificação de saída pelo Estado). Por ser um tratado que contém disposições de 

                                                 

665 Como possível exceção, menciona-se o caso Campo-Dodd, em que a manutenção de uma prisão originada 

em uma evidência obtida por tortura em época anterior à aceitação de jurisdição da Corte não foi considerada 

um crime continuado. GONZALEZ-SALZBERG, 2012, p. 265-268. 
666 PASQUALUCCI, 2012, p. 141. 
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direito material, a Convenção Americana, por sua vez, traz mais obrigações aos Estados: 

segundo o art. 78, o Estado permanece responsável por qualquer ato atentatório às 

disposições da Convenção cometido enquanto a denúncia não produzir efeito. Por óbvio, as 

obrigações das quais o Estatuto Árabe fala não são dessa natureza, vez que é documento 

meramente processual, e sim ligadas a contribuições para a manutenção e administração dos 

órgãos do Sistema ou oriundas de sentenças anteriores, por exemplo. 

d. Jurisdição ratione loci 

A última possibilidade de jurisdição é em razão do lugar dos fatos constitutivos de 

violação. Este é o único quesito de jurisdição para o qual não parece haver uma delimitação 

pelo Estatuto Árabe. Fica em aberto, então, se a jurisdição deve ser aferida exclusivamente 

baseada nos termos da jurisdição estabelecida pelo documento material de direitos humanos 

que seja a base da contenda entre as partes frente à Corte ou se deve haver um delineamento 

mais geral estruturado pelo próprio Tribunal. 

Para esclarecer a questão, muito embora, até a presente data, a Corte Interamericana 

não tenha considerado nenhuma objeção à sua jurisdição baseada neste quesito, pode-se 

apreender alguma pista pela leitura do art. 1.1 da Convenção Americana, que estabelece o 

seguinte: “[o]s Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e 

liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja 

sujeita à sua jurisdição (...)”. Deste modo, se, por um lado, as obrigações devidas pelo Estado 

em relação aos direitos ali elencados não se restringem aos seus limites territoriais, mas, de 

forma mais ampla, a todas as pessoas sujeitas à sua jurisdição; por outro, essa limitação 

parece ter sido dada como consequência da materialidade própria da Convenção – é dizer 

que, para que a jurisdição em razão do espaço seja definida, deve-se considerar apenas os 
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termos de sua abrangência contidos nos tratados de disposições materiais, não havendo pré-

competência inerente à Corte por seu Estatuto. 

4. OBSERVAÇÕES CONCLUSIVAS 

  Apesar das grandes limitações ao exercício protetivo de direitos humanos contidas 

no Estatuto da Corte Árabe, a observância da prática do Sistema Interamericano parece ser 

proveitosa para se entrever potenciais interpretações normativas que deem margem a práticas 

que confiram maior amplitude protetiva pela Corte. Como restou claro, nem sempre a análise 

comparativa resulta em uma perspectiva mais favorável em relação a certos elementos do 

Estatuto, à exemplo da restrição intransponível da capacidade postulatória restritiva a Estados 

e, subsidiariamente, ONGs. Entretanto, em outras tantas circunstâncias, as disposições do 

Estatuto parecem não contrariar e, ao contrário, até mesmo comportar standards protetivos 

desenvolvidos e reconhecidos no bojo do Sistema Interamericano para Proteção aos Direitos 

Humanos.  

A observância da prática judicial e desenvolvimento normativo do Sistema 

Interamericano, então, acarreta importantes contribuições para se pensar estratégias e 

caminhos possíveis e favoráveis ao aumento da margem de proteção oferecida pelo Sistema 

Árabe. Isso serve tanto ao seu uso estratégico pelos eventuais usuários do Sistema quanto 

para guiar a atuação dos próprios agentes que o conformam e operam em seus diferentes 

níveis.  
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OPINIÃO CONSULTIVA DO ARQUIPÉLAGO DE CHAGOS: 

QUESTÕES SOBRE A JURISDIÇÃO DA CORTE E 

AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS 

Sofia Neto Oliveira* 

Em 25 de fevereiro de 2019, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) proferiu sua 

decisão na opinião consultiva sobre as Consequências Legais da Separação do 

Arquipélago de Chagos das Ilhas Maurício em 1965.667 Em síntese, a CIJ decidiu que o 

processo de descolonização das Ilhas Maurício não havia sido completado em 

conformidade com o direito internacional, tendo em vista a separação do Arquipélago de 

Chagos desse Estado antes de sua independência em 1968.  

Contudo, a opinião consultiva da Corte não foi o primeiro pronunciamento de um 

órgão internacional em algum aspecto envolvendo a longa disputa entre Ilhas Maurício e 

o Reino Unido. Diversos outros tribunais internacionais – e até nacionais – emitiram 

decisões para solucionar conflitos cujo início remonta à independência das Ilhas 

Maurício, envolvendo questões de direitos humanos, marítimos, de soberania e 

política.668 

 No presente trabalho, será feita, em primeiro lugar, uma exposição geral das 

circunstâncias anteriores ao pedido da opinião consultiva, evidenciando a complexidade 

da questão que foi levada perante a CIJ. Em seguida, dois aspectos da opinião consultiva 

serão brevemente problematizados. O primeiro deles é a opção da CIJ por não exercer 

                                                 

* Acadêmica de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Membro pesquisador do Stylus 

Curiarum. Contato: sofianetoliveira@hotmail.com. 
667 Legal Consequences Of The Separation Of The Chagos Archipelago From Mauritius In 1965 (Advisory 

Opinion), I.C.J. Reports 2019. De agora em diante, referenciada como Chagos Advisory Opinion. 
668 Todos os temas serão melhor abordados a seguir, no tópico I. 
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seu poder discricionário669 e o argumento de que a presente disputa era, no fundo, 

bilateral.670 Posteriormente, será feita uma análise da declaração de que havia, à época da 

independência das Ilhas Maurício, um costume de autodeterminação dos povos671 e, como 

corolário desse direito, o direito à integridade territorial.672 

 

1. CIRCUNSTÂNCIAS ANTERIORES AO PEDIDO DA OPINIÃO 

CONSULTIVA PELA ASSEMBLEIA GERAL 

 Conforme mencionado acima, a opinião consultiva da Corte Internacional de 

Justiça não foi o primeiro pronunciamento internacional em algum aspecto envolvendo o 

conflito histórico entre as Ilhas Maurício e o Reino Unido sobre o Arquipélago de Chagos. 

Esse papel tampouco foi ocupado pela Resolução 71/292673 da Assembleia Geral, que 

requisitou a opinião consultiva da CIJ. Portanto, para melhor compreender esses 

julgamentos, é relevante fazer uma breve retomada histórica do processo de 

independência das Ilhas Maurício,674 origem desses conflitos. 

                                                 

669 O conceito será melhor explicado no tópico II. Em termos gerais, ‘quando lidando com um pedido de 

opinião consultiva, a Corte precisa considerar, primeiramente, se tem jurisdição para dar a opinião 

requisitada e, em caso afirmativo, se há algum motivo pelo qual a Corte, no exercício de seus poderes 

discricionários, deveria declinar o exercício de sua jurisdição.’ Accordance with International Law of the 

Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Advisory Opinion), I.C.J. Reports 2010, p. 

13, para. 17. 
670 O argumento foi objeto da opinião dissidente da juíza Donoghue, bem como, p. ex., das declarações 

escritas do Reino Unido (pp. 110 e seguintes) e dos Estados Unidos (pp. 04 e seguintes). 
671 Chagos Advisory Opinion, p. 38, para. 161: ‘Na visão da Corte, o direito à autodeterminação constitui o 

direito internacional aplicável durante o período sob consideração, nomeadamente entre 1965 e 1968.’  
672 Chagos Advisory Opinion, p. 38, para. 160: ‘Tanto a prática estatal quanto a opinio juris no período 

relevante confirmam o caráter costumeiro do direito à integridade territorial de um território não 

autogovernado como corolário ao direito da autodeterminação.’ 
673 A resolução 71/292, adotada pela Assembleia Geral em 22 de junho de 2017, requisitou a opinião 

consultiva da CIJ com base nos artigos 96 da Carta das Nações Unidas e 65 do Estatuto da Corte. Essa 

resolução foi aprovada com 94 votos a favor, 15 contrários e 65 abstenções. Dezenove Estados não se 

pronunciaram. Ver nota 38. 
674 Para uma visão aprofundada, ver ALLEN, S. The Chagos Islanders and International Law. Oxford: 

Oxford University Press, 2014. 
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 Desde 1814, as Ilhas Maurício eram parte da administração do Reino Unido.675 O 

Arquipélago de Chagos configurava enquanto dependência das Ilhas Maurício e, 

portanto, também eram parte da administração britânica.676 Documentos677 apresentados 

pelo Reino Unido à Assembleia Geral antes da resolução 1514/1960678 demonstram que 

as Ilhas Maurício eram território não autogovernado. Em 12 de março de 1968, as Ilhas 

Maurício tornaram-se independentes,679 sendo admitidas como membro das Nações 

Unidas em 26 de abril do mesmo ano.680  

 Contudo, antes da independência das Ilhas Maurício, dois acordos relevantes, 

envolvendo o Arquipélago de Chagos, foram feitos.681 A separação do arquipélago de 

Chagos das Ilhas Maurício foi o resultado de um acordo de 1964, conhecido como o 

‘Acordo da Casa Lancaster’, entre o Reino Unido e o Primeiro Ministro das Ilhas 

Maurício.682 Em 8 de novembro de 1965, o Reino Unido estabeleceu uma colônia, 

conhecida como Território Britânico no Oceano Índico, que compreendia esse conjunto 

de ilhas.683 

                                                 

675 Conforme cessão feita pela França, em 1814, das – à época – chamadas Ile de France, território que 

compreendia as Ilhas Maurício. Ver Chagos Advisory Opinion, p. 13, para. 27. 
676 Ibid. A Corte faz uma breve análise de uma série de documentos que demonstram o devido 

pertencimento do arquipélago de Chagos às Ilhas Maurício. 
677 Chagos Advisory Opinion, p. 13, para. 29. Uma das obrigações dos Estados responsáveis por administrar 

territórios não autogovernados, de acordo com o artigo 73(e) da Carta das Nações Unidas, é a de submeter 

relatórios regulares à Assembleia Geral acerca da situação no respectivo território. 
678 A resolução 1514, adotada em 14 de dezembro de 1960, foi o principal marco de análise da corte do 

direito à autodeterminação. O tema será analisado com maior profundidade no tópico III desse artigo. 
679 Chagos Advisory Opinion, p. 15, para. 42. 
680 Ibid. 
681 Os acordos aqui mencionados referem-se, primeiramente, às negociações entre o Reino Unido e as Ilhas 

Maurício para a separação do arquipélago de Chagos do território – à época – não autogovernado, 

resultando no ‘Acordo da Casa Lancaster.’ O segundo acordo, feito entre o Reino Unido e os Estados 

Unidos, tinham como objeto o uso do arquipélago de Chagos para propósitos militares. Ver Chagos 

Advisory Opinion, pp. 13-14. 
682 Chagos Advisory Opinion, p. 13, para. 32. 
683 Chagos Advisory Opinion, p. 14, para. 33. A colônia compreendia também as ilhas de Aldabra, Farquhar 

e Desroches, separadas de Seychelles. 
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 O Arquipélago de Chagos foi, então, utilizado com propósitos militares, sendo 

estabelecidas bases estadunidenses na ilha de Diego García, maior ilha do arquipélago, 

após um acordo (o segundo relevante à análise) firmado em 1966 entre o Reino Unido e 

os Estados Unidos para a ‘defesa do Território Britânico no Oceano Índico.’684 Parte do 

disposto nesse acordo envolvia a implementação, pelo Reino Unido, de medidas 

administrativas para a remoção dos habitantes do Arquipélago de Chagos, os 

chagossianos. Entre 1967 e 1973, a maioria da população local foi proibida de retornar 

ou coercitivamente retirada das ilhas do arquipélago.685 Uma série de declarações feitas 

no âmbito das Nações Unidas e da União Africana demonstraram preocupação e até 

mesmo reprovação de todo o processo, desde a separação até a retirada forçada dos 

habitantes.686 

 Nas décadas seguintes, aspectos relacionados à independência das Ilhas Maurício 

e à separação do Arquipélago de Chagos foram submetidos a distintos órgãos 

internacionais e até mesmo nacionais. Quatro exemplos serão destacados a seguir por 

incluírem questões analisadas pela Corte na opinião consultiva de Chagos e 

demonstrarem claramente a existência de controvérsias que perduram até os dias atuais. 

A primeira decisão,687 conhecida como Chagos Arbitration, foi uma arbitragem 

estabelecida pelo Anexo VII da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

                                                 

684 Os acordos, firmados em 30 de dezembro de 1966, receberam esse nome. Ver Chagos Advisory Opinion, 

p. 14, para. 36. 
685 Chagos Advisory Opinion, p. 15, para. 43. 
686 A Corte menciona a resolução 2232/1966, da Assembleia Geral, bem como um relatório do subcomitê 

I do Comitê Vinte e Quatro. Ver Chagos Advisory Opinion, p. 14. Também é mencionada a decisão 

331/2010, da União Africana. Ver Chagos Advisory Opinion, p. 16, para. 49. 
687 Essa será uma análise pontual. Para um trabalho mais aprofundado, ver WAIBEL, M. ‘Mauritius v. UK: 

Chagos Marine Protected Area Unlawful’. EJIL: Talk!, 17 de abril de 2015. Ver também SAND, P. The 

Chagos Archipelago Cases: Nature Conservation between Human Rights and Power Politics. Global 

Community Yearbook of International Law and Jurisprudence, 2013. Para comparações entre essa sentença 

arbitral e os procedimentos anteriores à opinião consultiva perante a Corte, ver FAHNER, J. ‘Déjà Vu in 

The Hague – the relevance of the Chagos arbitral award to the proceedings before the ICJ’. Questions of 

International Law, 55 (2018), pp. 107-118. 
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(CNUDM),688 decidida em 2015.689 Nessa disputa, as Ilhas Maurício contestaram o 

estabelecimento, pelo Reino Unido, de uma área de proteção marítima ao redor do 

Arquipélago de Chagos.690 O tribunal arbitral691 decidiu que o Reino Unido estava, de 

fato violando o direito internacional.692  

Dois aspectos interessantes dessa disputa devem ser destacados. Em primeiro 

lugar, é preciso enfatizar a opção do tribunal arbitral em não decidir sobre os dois 

primeiros pedidos das Ilhas Maurício,693 sobre a determinação do Reino Unido – ou das 

Ilhas Maurício – enquanto Estado costeiro. Na visão do tribunal, essa decisão seria, na 

verdade, relacionada à soberania sobre o Arquipélago de Chagos,694 O segundo aspecto 

refere-se à visão de dois árbitros dissidentes, James Kateka e Rüdiger Wolfrum, que 

acreditavam que a separação do Arquipélago de Chagos das Ilhas Maurício era contrária 

                                                 

688 Também conhecida como Convenção de Montego Bay em homenagem ao local onde foi assinada em 

10 de dezembro de 1982. Entrou em vigor em 16 de novembro de 1994. O Anexo VII, denominado 

‘Arbitragem’, dispõe sobre uma série de procedimentos a serem tomados para a formação de um tribunal 

arbitral, regulando desde a constituição desse tribunal até o cumprimento da sentença. 
689 In The Matter Of The Chagos Marine Protected Area Arbitration (Arbitral Proceeding), Permanent 

Court of Arbitration, case 2011-03, decisão de 18 de março de 2015. Disponível em: [https://pca-

cpa.org/en/cases/11/]. De agora em diante, referenciada como Chagos Arbitration. 
690 Chagos Arbitration, pp. 01-02. 
691 O juiz Christopher Greenwood, membro britânico da Corte Internacional de Justiça entre 2009 e 2018, 

foi um dos árbitros. James Crawford, atual juiz da Corte eleito pela Austrália, atuou, até 2014, como 

conselheiro das Ilhas Maurício, motivo pelo qual não participou dos procedimentos perante a Corte 

Internacional de Justiça.  
692 Chagos Arbitration, p. 215. Sem adentrar muito nos méritos da decisão, pois não é esse o propósito 

desse breve resumo, o tribunal arbitral decidiu que as Ilhas Maurício deveriam ter seus direitos de pesca 

assegurados pelos chamados Lancaster House Undertakings, algo como Compromissos da Casa Lancaster, 

que estabeleciam, ademais, que o arquipélago de Chagos deveria ser devolvido às Ilhas Maurício quando 

não fosse mais necessário para propósitos de defesa.  
693 Chagos Arbitration, pp. 71-72 e p. 90. O primeiro pedido das Ilhas Maurício foi que o tribunal julgasse 

e declarasse que o Reino Unido não poderia estabelecer uma área de proteção marítima, nem quaisquer 

outras áreas, por não ser o Estado costeiro pelas definições da CNUDM. O segundo pedido das Ilhas 

Maurício, por sua vez, foi que o tribunal arbitral julgasse e declarasse que o Reino Unido não poderia, de 

maneira unilateral, estabelecer uma área de proteção marítima, nem quaisquer outras áreas, porque as Ilhas 

Maurício eram o Estado costeiro de acordo com as definições da CNUDM. 
694 Chagos Arbitration, pp. 85-90. 
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à Resolução 1514 e ao direito de descolonização vigente à época da independência das 

Ilhas Maurício.695 

 O segundo caso, iniciado por Michel Ventacassen, em 1975, perante a Corte 

Suprema em Londres, é, na verdade, parte importante de acordos de compensação feitos 

pelo Reino Unido com as Ilhas Maurício e os chagossianos. Após esse litígio, em 1982, 

o Reino Unido pagou às Ilhas Maurício a soma de quatro milhões de libras em um fundo 

fiduciário. Anteriormente, em 1978, seiscentas e cinquenta mil libras já haviam sido 

pagas.696 Esses acordos foram, por exemplo, o motivo pelo qual a Corte Europeia de 

Direitos Humanos julgou que o caso havia sido decidido de maneira definitiva, não 

havendo qualquer desenvolvimento recente relevante ao status de vítimas dos 

chagossianos.697 

 O terceiro julgamento relevante, mencionado acima, ocorreu perante a Corte 

Europeia de Direitos Humanos.698 No caso, 1.786 chagossianos – ou seus descendentes – 

almejavam compensação do Reino Unido pela remoção forçada do Arquipélago entre 

1967 e 1973. Contudo, a Corte considerou a petição inadmissível exatamente por sua 

relação com o caso anterior, o Ventacassen. Os acordos de compensação feitos em 1982, 

como decorrência do caso Ventacassen, constituíram, na perspectiva da Corte Europeia, 

devida reparação, findando o status de vítimas dos chagossianos.699 Ademais, na visão da 

Corte Europeia, os chagossianos que não participaram desse procedimento doméstico não 

haviam exaurido todos os remédios internos do Reino Unido700 e os requerentes 

                                                 

695 Chagos Arbitration, Dissenting and Concurring Opinion of Judges Kateka and Wolfrum, pp. 18-19. 
696 HOUSE OF COMMONS LIBRARY. Disputes over the British Indian Ocean Territory: a survey. 

Research paper 13/31, 22 de maio de 2013. 
697 Chagos Islanders v. the United Kingdom, European Court of Human Rights, no. 35622/04, decisão de 

11 de dezembro de 2012, p. 24. De agora em diante referenciada como Chagos ECHR. 
698Chagos ECHR. 
699 Chagos ECHR, p. 22. 
700 Chagos ECHR, p. 23. O requisito de exaustão de remédios internos está expresso no artigo 35.1 da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos, sendo considerado um critério de admissibilidade. A 
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utilizavam os procedimentos da Convenção Europeia de Direitos Humanos como forma 

de pressão política ao governo ao invés de instrumento para assegurar um julgamento 

justo e a proibição ao tratamento desumano e degradante.701 

 Por fim, o quarto precedente relevante é o caso Olivier Bancoult et al. v. Robert 

S. Mcnamara et al.,702 levado perante a Corte de Apelação do Distrito de Columbia em 

2006, com base no Alien Tort Claims Act703 estadunidense. No caso, vigorou o ponto de 

vista de que os pedidos de indenização dos chagossianos recaíam em uma questão política 

e que, portanto, não deveriam ser analisadas pelo Poder Judiciário, devido à separação de 

poderes.   

 Se esses quatro casos permitirem tirar alguma conclusão, certamente seria 

relacionada, no mínimo, ao quanto a soberania sobre o arquipélago de Chagos, o processo 

de descolonização e a retirada forçada dos chagossianos ainda geram muita controvérsia 

no ambiente internacional e interno. Foi sobre esse cenário que a Assembleia Geral das 

Nações Unidas trabalhou até 22 de junho de 2017, quando aprovou a resolução 71/292 

requisitando a opinião consultiva da Corte.  

 Na ocasião, dois pedidos foram formulados. Em primeiro lugar, a Corte foi 

requisitada a analisar a legalidade da conclusão do processo de descolonização das Ilhas 

Maurício em 1968, tendo em vista a separação do Arquipélago de Chagos. Em segundo 

                                                 

Convenção foi assinada em 4 de novembro de 1950, entrando em vigor em 3 de setembro de 1953. É o 

instrumento constitutivo da Corte Europeia de Direitos Humanos.  
701 Chagos ECHR, p. 24. Os chagossianos alegaram diversas violações à Convenção Europeia de Direitos 

Humanos: artigo 3 (proibição de tratamento desumano e degradante), artigo 6 (julgamento justo/acesso à 

corte), artigo 8 (respeito à vida privada/família/moradia), artigo 13 (remédio efetivo) e artigo 1 do Protocolo 

nº 1 (proteção de propriedade). 
702 Olivier Bancoult et al. v. Robert S. Mcnamara et al. D.C. Circuit Court of Appeals, nº 05-5049, 21 de 

abril de 2006. 
703 O Alien Tort Claims Act, também conhecido como Alien Tort Claims Statute, é uma provisão do Ato 

Judiciário de 1789 que permite que as cortes federais dos Estados Unidos tenham jurisdição sobre qualquer 

ação civil, trazida por estrangeiro, que seja fundamentada em prejuízo do direito internacional ou de 

qualquer tratado do qual os Estados Unidos são parte.  
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lugar, a Corte foi convidada a se pronunciar sobre a legalidade da atual administração do 

Reino Unido no Arquipélago de Chagos, com foco nas obrigações britânicas com relação 

aos chagossianos removidos das ilhas.704 

 

2. A OPÇÃO DA CORTE PELO NÃO EXERCÍCIO DE SEU PODER 

DISCRICIONÁRIO E A ALEGAÇÃO DE DISPUTA BILATERAL 

 Antes de proceder à análise dos dois pontos trazidos pela Assembleia Geral, a CIJ 

deve, em suas próprias palavras, “considerar, primeiramente, se tem jurisdição para dar a 

opinião requisitada e, em caso afirmativo, se há algum motivo pelo qual a Corte, no 

exercício de seus poderes discricionários, deveria declinar o exercício de sua 

jurisdição.”705 

 A primeira parte da análise, isso é, se a Corte tem jurisdição para dar a opinião 

consultiva, perpassa pela redação de dois instrumentos legais, a Carta das Nações 

Unidas706 e o Estatuto da Corte Internacional de Justiça.707 Os artigos 96 da Carta708 e 65 

do Estatuto709 remetem à necessidade de que a questão levada à Corte seja jurídica. 

Diante da cuidadosa formulação da Assembleia Geral, sempre fazendo referência à 

                                                 

704 A/RES/71/292, adotada em 22 de junho de 2017, na septuagésima primeira sessão da Assembleia Geral, 

p. 02. 
705 Chagos Advisory Opinion, p. 17. Esse posicionamento pode ser encontrado também, por exemplo, em 

três das mais recentes opiniões consultivas da Corte. Ver Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons 

(Advisory Opinion), I.C.J. Reports 1996, p. 232; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion),  I.C.J. Reports 2004, p. 144; Accordance with 

International Law of the Unilateral Declaration of Independence in respect of Kosovo (Advisory Opinion) 

I.C.J. Reports 2010, p. 412. 
706 Carta das Nações Unidas. Decreto 19.841, de 22 de outubro de 1945.  
707 Estatuto da Corte Internacional de Justiça, parte integrante da Carta das Nações Unidas. Decreto 

19.841, de 22 de outubro de 1945. 
708 Carta das Nações Unidas. “Artigo 96.1. A Assembleia Geral ou o Conselho de Segurança poderá 

solicitar parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça, sobre qualquer questão de ordem jurídica.” 
709 Estatuto da Corte Internacional de Justiça. “Artigo 65. 1. A Corte poderá dar parecer consultivo sobre 

qualquer questão jurídica a pedido do órgão que, de acordo com a Carta das Nações Unidas ou por ela 

autorizado, estiver em condições de fazer tal pedido.” 
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legalidade e ao direito internacional quando requisitou a opinião consultiva;710 pouca 

dúvida poderia restar acerca da função jurídica exercida naquele momento pela Corte, 

que tratou da matéria suscintamente em um parágrafo de sua decisão.711  

 A segunda análise pertinente, isso é, se haveria alguma razão imperiosa que 

levasse a Corte a declinar o exercício de sua função consultiva mesmo tendo jurisdição,712 

gerou mais controvérsia entre os Estados.713 O principal argumento trazido pelo Reino 

Unido – conjuntamente com outros participantes no procedimento – se embasava no fato 

de a questão submetida à CIJ ser, na verdade, uma disputa bilateral entre as Ilhas Maurício 

e o Reino Unido. Assim sendo, as Ilhas Maurício estariam utilizando a via consultiva para 

resolver uma questão contenciosa.714 

 Para esquivar-se dessa objeção, a Corte pareceu seguir duas linhas argumentativas 

principais.715 Primeiramente, considerou que a matéria submetida pela Assembleia Geral 

se referia a um questionamento sobre descolonização.716 Em segundo lugar, que o fato de 

                                                 

710 Cf. nota 38. 
711 Chagos Advisory Opinion, p. 17, para. 58. A Corte concluiu que a matéria era jurídica. 
712 Essa questão se subdivide em duas partes. Em primeiro lugar, há a figura da discrição. Nas palavras da 

Corte, a própria redação do artigo 65, com o uso do termo ‘poderá’, significa que “a Corte tem um poder 

discricionário para se recusar a dar um parecer consultivo, mesmo que as condições de jurisdição sejam 

cumpridas.” Ver Chagos Advisory Opinion, p. 18, para. 63. Em segundo lugar, há a figura da razão 

imperiosa: “apenas razões imperiosas podem levar a Corte a se recusar a dar sua opinião em assuntos que 

recaem dentro de sua jurisdição.” Ver Chagos Advisory Opinion, p. 18, para. 65. Portanto, diante da 

jurisprudência constante da Corte, a única justificativa ao exercício de seus poderes discricionários é a das 

razões imperiosas. 
713 Cf. nota 04. 
714 O Reino Unido, em sua declaração sob a cláusula facultativa de jurisdição compulsória de 22 de 

fevereiro de 2017, exclui a competência da Corte para julgar quaisquer questões entre membros que 

pertencem ou já pertenceram ao Commonwealth. Igualmente, a declaração das Ilhas Maurício, de 23 de 

setembro de 1968, contém disposição similar. Assim sendo, ao menos uma das formas de analisar a 

jurisdição da Corte em casos contenciosos já não seria aplicável.  
715 Para uma análise mais aprofundada sobre o tema, ver LIMA, L. A Opinião Sobre O Arquipélago De 

Chagos: A Jurisdição Consultiva Da Corte Internacional De Justiça E A Noção De Controvérsia. 2019. 

Manuscrito não publicado. 
716 Chagos Advisory Opinion, pp. 22-23, paras. 86-88. 



Diálogos entre Cortes e Tribunais Internacionais 

337 

 

ter que se pronunciar sobre questões legais com posicionamentos distintos não 

necessariamente significaria que estava lidando com uma disputa bilateral.717 

 Em um primeiro momento, portanto, a CIJ optou por afastar-se da questão da 

independência em si, relacionando seu poder jurisdicional à matéria da descolonização,718 

tema de grande importância para as Nações Unidas ao longo de sua história,719 

desenvolvido conjuntamente ao direito à autodeterminação dos povos.720 Para possibilitar 

essa abordagem, a maneira como o pedido foi levado à Corte deve ser destacada, sendo 

apresentado da seguinte maneira: 

“O processo de descolonização de Maurício estava legalmente completo 

quando Maurício teve sua independência garantida em 1968, depois da 

separação do Arquipélago de Chagos de Maurício e em relação ao direito 

internacional, incluindo as obrigações refletidas nas resoluções da Assembleia 

Geral 1514 (XV) de 14 de Dezembro de 1960, 2066 (XX) de 16 de Dezembro 

de 1965, 2232 (XXI) de 20 de Dezembro de 1966 e 2357 (XXII) de 19 de 

Dezembro de 1967?”721 

 

A redação precisamente formulada pela Assembleia Geral deixou evidente que a 

Corte não fora convidada a se pronunciar sobre qualquer questão territorial. Ademais, ao 

referir-se a quatro resoluções próprias, a Assembleia foi hábil ao delimitar o escopo de 

                                                 

717 Chagos Advisory Opinion, p. 23, para. 89. 
718 Cf. nota 49, p. 10. 
719 Conforme a Corte ressaltou, a Assembleia Geral tem um histórico longo e consistente de busca pelo fim 

do colonialismo, tendo assumido papel ativo em assuntos de descolonização. Ver Chagos Advisory 

Opinion, p. 23, para. 87. 
720 O direito à autodeterminação é um dos princípios do desenvolvimento de relações amistosas entre as 

nações, conforme o artigo 1.2 da Carta das Nações Unidas. Na opinião consultiva, a Corte cita os artigos 

1.2 e 73 da Carta. Ver Chagos Advisory Opinion, p. 35, para. 146. Sobre o tema, ver CASSESE, A. Self-

determination of peoples: a legal reappraisal. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 e 

CRAWFORD, J. The General Assembly, the International Court and self-determination. In LOWE, 

Vaughan; FITZMAURICE, Malgosia (eds). Fifty years of the International Court of Justice: essays in 

honour of Sir Robert Jennings. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 585-605.  
721 Chagos Advisory Opinion, p. 32, para. 132: “Was the process of decolonization of Mauritius lawfully 

completed when Mauritius was granted independence in 1968, following the separation of the Chagos 

Archipelago from Mauritius and having regard to international law, including obligations reflected in 

General Assembly resolutions 1514 (XV) of 14 December 1960, 2066 (XX) of 16 December 1965, 2232 

(XXI) of 20 December 1966 and 2357 (XXII) of 19 December 1967?” 
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análise da Corte enquanto aludia a um conteúdo específico de sua responsabilidade, 

nomeadamente o da descolonização.722  

O escopo de delimitação acima descrito foi evidenciado pela Corte. Em sua 

opinião consultiva, a CIJ ressaltou que, de fato, a questão levada pela Assembleia Geral 

se referia à descolonização, não à resolução de uma disputa bilateral.723 A Assembleia 

Geral estaria, assim, buscando a orientação da Corte para ser guiada no cumprimento de 

suas funções relacionadas à descolonização das Ilhas Maurício.724 Em seguida, 

adentrando de maneira mais breve na segunda linha argumentativa, a CIJ reafirmou seu 

posicionamento de que a diferença de pontos de vista em aspectos jurídicos de opiniões 

consultivas não significa que, ao se pronunciar sobre o pedido, a Corte esteja lidando com 

uma disputa bilateral.725 

Embora presentes na redação final da opinião consultiva do Arquipélago de 

Chagos, nenhum desses argumentos sobre a jurisdição foi consenso absoluto entre os 

juízes.726 O juiz Tomka, por exemplo, pareceu descrente sobre o efetivo auxílio da Corte 

em uma questão com a qual a “Assembleia Geral não lidou por meio século”.727 A juíza 

Donoghue, por sua vez, foi mais específica em dizer que a Corte decidiu uma questão que 

Maurício tentou adjudicar e para a qual o Reino Unido não deu seu consentimento.728  

Outros juízes pareceram mais consonantes com o pronunciamento da Corte. A 

vice-presidente Xue, por exemplo, defendeu o posicionamento de que a controvérsia 

bilateral não era a origem da disputa, mas fruto do processo de descolonização sobre o 

qual a Corte foi chamada a se manifestar.729 O juiz Gaja também defendeu a opção da 

                                                 

722 Cf nota 49, p. 10. 
723 Chagos Advisory Opinion, p. 22, para. 86. 
724 Ibid. 
725 Chagos Advisory Opinion, p. 23, para. 88. 
726 Para uma análise mais detalhada, ver LIMA, L. Cf nota 49. 
727 Chagos Advisory Opinion. Declaration of Judge Tomka, p. 3, para. 6. 
728 Chagos Advisory Opinion. Declaration of Judge Donoghue, p. 4, para. 19. 
729 Chagos Advisory Opinion. Declaration Vice-President Xue, p. 5, para. 21. 
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Corte por não se pronunciar sobre questões bilaterais, como o alegado dever de reparação 

do Reino Unido, vez que uma apreciação do tipo violaria o consentimento dos Estados.730 

 Embora existam pontos de divergência até mesmo dentro do próprio Palácio da 

Paz, uma análise inicial, ainda a ser confirmada – ou negada – pela jurisprudência 

posterior da CIJ, é que o potencial efeito em uma controvérsia no centro da matéria não 

é razão imperiosa para que a Corte não se pronuncie.731 A longa disputa jurídica entre as 

Ilhas Maurício e o Reino Unido não impediu que a Corte considerasse que deveria 

responder ao pedido da Assembleia Geral.  Restava, portanto, proceder à apreciação das 

questões formuladas. 

 

3. A DECLARAÇÃO DA CORTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE UM DIREITO 

COSTUMEIRO À AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS 

 Adentrando no mérito dos pedidos da Assembleia Geral, o ponto central da análise 

da Corte foi decidir se o direito à autodeterminação já era costumeiro à época da 

independência das Ilhas Maurício, em 1968.732 Isso porque esse pareceu ser o núcleo de 

discordância dos Estados que participaram nos procedimentos: enquanto alguns 

defendiam que o direito à autodeterminação já estava firmemente estabelecido em 1968, 

outros alegavam que ele não era parte integral do direito costumeiro à época.733 A 

definição desse ponto central de discordância dos Estados, quando analisada 

conjuntamente com a abordagem da Corte na opinião consultiva, permite que algumas 

                                                 

730 Chagos Advisory Opinion. Declaration Judge Gaja, p. 3. 
731 Essa foi uma das conclusões às quais o professor Lima chegou em seu texto, cf. nota 49, p. 19. 
732 MILANOVIC, M. ‘ICJ Delivers Chago Advisory Opinion, UK Loses Badly.’ EJIL: Talk!, 25 de 

fevereiro de 2019.  
733 O ponto foi tido como central na discussão dos participantes. Ver Chagos Advisory Opinion, p. 35, para. 

145. 
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observações sejam feitas tanto na questão da autodeterminação dos povos quanto na 

identificação do costume internacional.  

 Sobre a autodeterminação, dois aspectos podem ser brevemente destacados. Em 

primeiro lugar, a Corte reforçou um ponto de vista tido como cristalizado no direito 

internacional, referente ao direito à autodeterminação em contextos coloniais e à ideia de 

emancipação do ‘domínio imperial.’734 Com referência ao capítulo XI da Carta das 

Nações Unidas, conjuntamente com seus artigos 1.2 e 73;735 a Corte mais uma vez736 

defendeu a posição de que o desenvolvimento subsequente do direito internacional 

referente a territórios não autogovernados, como consagrado na Carta, tornou o princípio 

da autodeterminação aplicável a todos esses territórios.737  

 Na sequência, a Corte também afirmou que o direito à integridade territorial, em 

contextos de territórios não autogovernados, era corolário à autodeterminação.738 Isso 

parece corroborar, pela maneira como foi redigido, com a doutrina que defende que a 

autodeterminação colonial é síntese dos princípios de integridade territorial e da 

autodeterminação.739 Segundo a CIJ, o direito à integridade territorial, enquanto 

                                                 

734 Para um debate mais aprofundado do tema, ver TRINIDAD, J. Self-Determination in Disputed Colonial 

Territories. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 
735 O capítulo XI da Carta das Nações Unidas se refere aos territórios sem governo próprio. O artigo 1.2 da 

Carta, por sua vez, se refere ao propósito das Nações Unidas de “Desenvolver relações amistosas entre as 

nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar 

outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal.” Por fim, o artigo 73, primeiro dispositivo 

do capítulo XI, refere-se às responsabilidades dos Estados que administrarem territórios não 

autogovernados. 
736 Esse também foi o posicionamento adotado pela Corte no Namíbia. Ver Legal Consequences for States 

of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (Advisory Opinion), I.C.J. Reports 1971, p. 31, para. 52. 
737 Chagos Advisory Opinion, p. 38, para. 161. 
738 Chagos Advisory Opinion, p. 38, para. 160. 
739 Cf. nota 68. Ver também FRANCK, T. Fairness in International Law and Institutions. Oxford: Oxford 

University Press, 1995, p. 247. 
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relacionado à autodeterminação, também foi enfatizado pelos Estados de maneira 

consistente.740 

 Sobre o costume internacional, a opção da Corte por analisar o direito à 

autodeterminação em contextos de descolonização apenas no período de 1965 a 1968,741 

tido como intervalo relevante, demonstra uma abordagem mais cuidadosa e conservadora. 

Preferindo não adentrar no debate sobre o desenvolvimento temporal de regras 

costumeiras,742 a CIJ se limitou a declarar que o direito à autodeterminação era aplicável 

à época em questão. 

 Contudo, talvez uma das mais robustas críticas feitas a essa opinião consultiva 

seja a forma pela qual a Corte chegou à conclusão da aplicabilidade do direito à 

autodeterminação: “sem prática estatal, sem opinio juris, sem nada – apenas a boa e velha 

afirmação, como a Corte tantas vezes costuma fazer.”743 Embora certamente não seja 

incomum a Corte evitar se aprofundar na exposição dos dois elementos constituintes do 

costume internacional,744  igualmente incomum é que a CIJ embase parte tão considerável 

de sua decisão em um único instrumento: a Resolução 1514 da Assembleia Geral.745 

                                                 

740 Chagos Advisory Opinion, p. 38, para. 160. 
741 Chagos Advisory Opinion, p. 34, para. 140. 
742 O tema ainda é objeto de debates na Comissão de Direito Internacional. As Conclusões de 2018 também 

não abordaram diretamente o processo pelo qual o direito costumeiro se desenvolve ao longo do tempo. 

Contudo, a CDI ressaltou que, na prática, identificação não pode ser considerada isoladamente à formação. 

Nas palavras da Comissão, “a identificação da existência e do conteúdo de uma regra costumeira pode 

muito bem envolver a consideração do processo pelo qual ela se desenvolveu.” Ver COMISSÃO DE 

DIREITO INTERNACIONAL.  Draft conclusions on identification of customary international law, 2018.  
743 Cf. nota 66. 
744 De acordo com o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, em seu artigo 38.1.b, o costume 

internacional é prova de prática geral aceita como sendo direito. Nas palavras da Corte, “Os Estados em 

questão devem sentir que estão se conformando com uma obrigação legal. A frequência, ou mesmo caráter 

habitual do ato não são, por si só, suficientes.” North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, 

p. 44, para. 77. 
745 Chagos Advisory Opinion, pp. 35-39, para. 150-163. Resoluções da Assembleia Geral, normalmente, 

são consideradas como não vinculantes, mas tendo um valor normativo na medida em que evidenciam a 

existência de uma regra ou a emergência de opinio juris. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons 

(Advisory Opinion), I.C.J. Reports 1996, p. 32-33, para. 70. 
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 A Resolução 1514, denominada “Declaração sobre a Concessão da Independência 

aos Países e Povos Coloniais,” foi considerada, pela própria Corte, como um momento 

definidor na consolidação da prática estatal sobre descolonização.746 Alguns, como os 

juízes Cançado Trindade e Robinson, são ainda mais enfáticos, dizendo que a Resolução 

1514 “cristalizou o direito dos povos à autodeterminação no direito internacional 

geral.”747 Outros, a exemplo do juiz Abraham, acreditam que, embora a Resolução 1514 

seja um momento de definição do direito internacional costumeiro à autodeterminação, a 

adoção desse instrumento (conjuntamente com as demais resoluções citadas pela 

Assembleia Geral e analisadas pela Corte) não significa que os Estados tenham um ponto 

de vista absoluto sobre o princípio da integridade territorial.748 

 Embora o protagonismo da Resolução 1514 sirva, em parte, ao propósito de 

estabelecer o papel fundamental da Assembleia Geral em assuntos de descolonização,749 

o que legitima a resposta da Corte na matéria; uma análise mais aprofundada e amparada 

em outros dispositivos legais também traria benefícios. Certamente contribuiria para o 

desenvolvimento do direito à autodeterminação e para a identificação de regras 

costumeiras em geral. 

4. CONCLUSÕES 

 O processo de independência das Ilhas Maurício, de sua origem até o presente, 

gera muita discordância no cenário internacional, com diversos tribunais sendo 

convocados a se manifestarem em distintos aspectos de um conflito que remonta à época 

da independência desse conjunto de ilhas da administração britânica. Diante de um 

                                                 

746 Chagos Advisory Opinion, p. 35, para. 150. 
747 Chagos Advisory Opinion. Joint Declaration of Judges Cançado Trindade and Robinson, p. 2, para 4. 
748 Chagos Advisory Opinion. Declaration of Judge Abraham, p. 2 
749 Cf. nota 49, p. 11. 
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cenário divergente, a Corte Internacional de Justiça foi requisitada a dar sua opinião 

consultiva sobre matérias de descolonização, autodeterminação e integridade territorial. 

Uma opinião que, para alguns, poderia ter sido mais enfática e, para outros, mais 

comedida, seguramente auxiliou não apenas a delimitar aspectos procedimentais da 

função consultiva da Corte, mas também marcou o firme posicionamento do órgão 

judiciário por excelência das Nações Unidas de apoio ao processo de descolonização e 

defesa do exercício da autodeterminação, ambas questões centrais não só nas atividades 

da Assembleia Geral, como também na comunidade internacional como um todo.  
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RECEPÇÃO DO DIREITO LGBT NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

CHILENO: UMA ANÁLISE DO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE A PARTIR DO JULGAMENTO PELA 

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS DO CASO 

ATALA RIFFO E FILHAS VS. CHILE 

Ana Luísa Rockenbach750 

Mateus Bueno Lobo Martins751 

Resumo: O presente trabalho visa analisar o Controle de Convencionalidade aplicado 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por meio do estudo de caso Atala Riffo 

e filhas vs. Chile, em que se discute a violação do direito de uma mãe à guarda de suas 

filhas devido à sua orientação sexual. Esta pesquisa, utilizando-se do método geral, 

hipotético-dedutivo, pretende estudar as medidas legais tomadas pelo Estado chileno em 

relação a direitos LGBT após a decisão desfavorável a este pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no caso supracitado.  

Palavras chave: Controle de Convencionalidade. Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Direitos LGBT 

Abstract: This research seeks to analyze the conventionality control used by the 

Interamerican Court of Human Rights through the case study of Atala Riffo and 

daughters vs. Chile in which is discussed the violation of a mother’s rights in custody of 

her daughters due to her sexual orientation. This paper, using the hypothetical-deductive 
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method, intends to study the legal remedies taken by the Chilean State towards LGBT 

Rights after the unfavorable decision against the country by the Interamerican Court of 

Human Rights in the aforementioned case. 

Key words: Conventionality Control. Inter-American Court of Human Rights. LGBT 

Rights 

1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa busca analisar a atuação do controle de convencionalidade, 

fruto de jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante Corte 

IDH, definido pela primeira vez na decisão do caso Almonacid Arellano e outros vs. 

Chile. Esta sentença estabeleceu que as normas de direito interno não podem se sobrepor 

à imperatividade das  normas e decisões de Cortes Internacionais, originando assim, o 

instituto do controle de convencionalidade, em especial nos países submetidos à 

jurisdição da Corte IDH. 

O trabalho objetiva verificar se houve atenção à decisão da Corte IDH pelo 

ordenamento jurídico chileno e analisar seu caráter vinculante. Pretende também estudar 

os avanços nos direitos LGBT, desde o julgamento do caso Atala Riffo e filhas vs. Chile 

até o presente momento, tomando por base as leis chilenas de número 20.609, de anti-

discriminação, e 20.830, que permite a união civil entre casais homossexuais, leis estas 

que surgiram após a sentença proferida pela Corte IDH. Isto posto, o trabalho põe-se a 

responder se o instituto do controle de convencionalidade foi realizado de forma 

satisfatória pelo estado chileno no caso de Atala Riffo e se houve atenção ao caráter 

vinculante da decisão, no que tange o cumprimento desta. 

Essa pesquisa utilizar-se-á da metodologia geral, hipotético-dedutivo, tendo 

como procedimento específico a análise do referido julgado, sob a égide das teorias 

doutrinárias, artigos científicos e jurisprudência da Corte IDH. O presente artigo irá se 
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subdividir em cinco seções, sendo que no primeiro capítulo será feita a contextualização 

do caso Atala Riffo e filhas vs. Chile, trazendo elementos essenciais para que se tenha 

um breve resumo sobre o mesmo e que possibilite o entendimento dos demais capítulos. 

Ainda, os capítulos seguintes irão versar sobre o conceito do controle de 

convencionalidade e como este foi exigido no caso de Atala Riffo, sendo este o cerne 

da discussão deste trabalho. Por fim, serão trazidas, ao final  do trabalho, alterações na 

legislação interna do chile, que são tratadas como consequência  da decisão da Corte 

IDH no referido caso. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO ATALA RIFFO E FILHAS VS. CHILE 

O caso adotado para análise, Atala Riffo e filhas vs. Chile (caso nº. 12.502), a  

controvérsia se deu pela decisão da Suprema Corte Chilena em conceder a guarda das 

filhas de um casal divorciado ao pai, por entender que a homossexualidade da mãe, 

Karen Atala Riffo, constituía prejuízo às filhas, nos âmbitos pessoal, psíquico e 

emocional se esta continuasse a conviver com elas. A Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos ofereceu denúncia à Corte IDH Corte em 2010. O caso tramitou na 

referida Comissão desde 2004, onde a petição inicial foi apresentada pelos 

representantes da juíza chilena Karen Atala Riffo e, em 24 de fevereiro de 2012, o caso 

foi sentenciado. 752 

A matéria relativa ao caso, segundo a Comissão Interamericana, é a 

responsabilização internacional do Estado chileno pelo tratamento discriminatório a 

Atala Riffo e às suas três filhas no processo de disputa da guarda das crianças. Atala 

Riffo teria sofrido discriminação em razão de sua orientação sexual, estendendo-se tal 
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 Corte interamericana de direitos humanos, 2012. 
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discriminação a suas filhas no decorrer do processo. A partir deste fato, os 

representantes de Atala Riffo alegaram que o julgamento do tribunal chileno teria 

apresentado grave violação à vida privada de Atala Riffo ao se utilizar de sua orientação 

sexual como argumento predominante para a retirada da guarda de suas filhas. Por fim, 

teria sido desconsiderado o interesse superior das menores à época.753 

A Corte IDH, ao julgar o caso, analisou que houve violação aos direitos 

processuais da mãe, aos direitos das crianças e da família e ao direito à honra e a 

dignidade de Atala Riffo. Esta condenou o Estado chileno por violações aos direitos de 

igualdade e à não discriminação, de mãe e filhas, bem como por violação do direito à 

vida privada da primeira. Dessa forma, 

Comissão solicitou à Corte que declare a violação dos artigos 11 (Proteção 

da honra e da dignidade), 17.1 e 17.4 (Proteção da família), 19 (Direitos da 

criança), 24 (Igualdade perante a lei), 8 (Garantias judiciais) e 25.1 e 25.2 

(Proteção judicial) da Convenção, em relação ao artigo 1.1 do mesmo 

instrumento. A Comissão também solicitou ao Tribunal que ordenasse ao 

Estado a adoção de medidas de reparação (CORTE IDH, 2012, p. 4-5). 

Na sentença, a Corte IDH determinou que o Estado chileno deveria criar medidas 

anti-preconceito em programas de capacitação de funcionários públicos e na lembrança 

da Corte de que os tribunais internos deveriam, a partir do julgado, realizar o controle 

de convencionalidade em decisões futuras. 754 

2. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 

A doutrina, em regra, analisa o controle jurisdicional das leis internas de um país 

no tocante à sua adequação com a Constituição nacional por meio do Controle de 
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Constitucionalidade, que analisa se determinada lei ou ato normativo é compatível com 

o ordenamento jurídico previsto na Constituição. 755O mesmo raciocínio deve ser 

utilizado para a análise da adequação dos atos do Poder Público às normas de Direito 

Internacional, a saber, os Tratados de Direito Internacional ratificados por determinado 

Estado. Assim, , se há a incorporação da norma de Direito Internacional ao ordenamento 

jurídico interno, faz-se necessário que haja controle jurisdicional para que não haja 

desconformidade de normas jurídicas internas com as normas decorrentes de 

compromissos firmados pelo Estado. 756A Corte IDH estabeleceu a doutrina do controle 

de convencionalidade pela primeira vez no paradigmático julgamento de Almonacid-

Arellano et al v. Chile, em que declarou: 

A Corte tem consciência de que os juízes e tribunais internos estão sujeitos 

ao império da lei e, por isso, são obrigados a aplicar as disposições vigentes 

no ordenamento jurídico. Mas quando um Estado ratifica um tratado 

internacional como a Convenção Americana, seus juízes, como parte do 

aparato estatal, também estão submetidos a ela, o que os obriga a velar para 

que os efeitos das disposições da Convenção não se vejam diminuídos pela 

aplicação de leis contrárias a seu objeto e a seu fim e que, desde o início, 

carecem de efeitos jurídicos. Em outras palavras, o Poder Judiciário deve 

exercer uma espécie de “controle de convencionalidade” entre as normas 

jurídicas internas aplicadas a casos concretos e a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos. Nesta tarefa, o Poder Judiciário deve levar em conta 

não apenas o tratado, mas também a interpretação que a Corte 

Interamericana, intérprete última da Convenção Americana, fez do mesmo. 
757

 

Sobre o Controle de Convencionalidade aplicado no âmbito da Corte IDH a 

doutrina concorda com a interpretação da Corte, entendendo tal instrumento como parte 

do sistema de proteção de Direitos Humanos, possuindo caráter obrigatório de aplicação 

por parte dos países signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
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758Assim, levando em conta que a Corte IDH é a instância jurídica máxima nos assuntos 

tocantes à Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), suas decisões, por 

conseguinte, refletem a interpretação a ser seguida do texto desta pelos países 

signatários e seus agentes; tais interpretações vem adotando um caráter mais expansivo 

em relação aos direitos previstos na Convenção de forma a não estabelecer um limite 

propriamente dito ao alcance desses direitos, no tocante a seu conteúdo e ao seus efeitos, 

tendo a decisão efeito erga omnes, vinculante a todos os Estados signatários. 759 

Quando da análise de um caso, a Corte IDH deve verificar se a conduta 

questionada se encontra de acordo com o texto da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, bem como se as normas jurídicas utilizadas pelo Estado como justificativa de 

suas ações se adequam à Convenção. 760É importante notar que o controle de 

convencionalidade não se limita ao controle jurisdicional, podendo os agentes dos 

Poderes Executivo e Legislativo agirem em determinado sentido de forma a se adequar 

ao disposto na Convenção;761 a alteração de procedimentos e normas internas para que 

se adequem a uma decisão judicial também é entendida como controle de 

convencionalidade. 762 

3. AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AO ESTADO PELA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

A Corte IDH, ao decidir o caso, entendeu que houve uma série de violações aos 

direitos de Atala Riffo e suas filhas, no que se percebe: violação à igualdade perante a 

                                                 

758 NEGISHI, 2017. 
759 ABBOTT, 2018. 
760 BAZAN, 2017. 
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 ver o julgamento da Corte IDH no caso Cabrera Garcia y Montiel-Flores V. Mexico, 2010; 
762 ibidem, 2017. 
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lei,763 à intimidade764 e a garantias judiciais,765 aos direitos das crianças,766 a honra e a 

dignidade767 e aos direitos da família. Como forma de reparação a Corte entendeu por 

bem condenar o Estado chileno a pagar indenização em pecúnia e a bancar tratamento 

psicológico para as vítimas; ainda, determinou que o Estado reconhecesse de forma 

pública seu ato internacionalmente, que fossem criadas políticas públicas de capacitação 

dos funcionários públicos para que o ato não se repetisse e que se fizessem reformas da 

lei para proteção contra discriminação. 768 

A efetividade da sentença da Corte IDH depende de controle de 

convencionalidade efetivo realizado pelo Estado chileno: uma série de obrigações 

foram impostas ao país, desde mais simples como pagamento de indenizações a mais 

complexas, como elaboração de leis anti-discriminação. É importante notar que o 

cumprimento dos deveres auto executáveis pelo Estado, como o pagamento de 

despesas médicas, não exige muito do intérprete para que se execute, pois o comando 

da sentença é claro e direto. Em sentido contrário, as medidas de anti-discriminação, 

que garantiriam que determinados atos praticados pelo Estado contra Atala Riffo não 

ocorressem novamente, exigem atividade estatal para com minorias sexuais na direção 

de “reduzir ou eliminar obstáculos e deficiências que impeçam ou reduzam a defesa 

eficaz dos próprios interesses”, 769 o que não oferece clareza suficiente para uma auto 

execução da obrigação imposta, de forma a ser necessário edição de normas e decretos 

para tal. 
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 Parágrafo 230, Ibid; 
765
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A Corte IDH, em documento de supervisão de cumprimento de sentença, 

reconheceu que o Estado Chileno assistiu às vítimas com assistência médica e 

psicológica, bem como instituiu programas de educação e capacitação a funcionários 

públicos em âmbito nacional,770 apesar de pontuar que a maioria dos cursos de 

capacitação oferecidos pelo Estado não tinham relação direta com o conteúdo 

determinado pela Corte. Não obstante, a Corte elogiou as ações adotadas pelo réu, 

louvando alguns cursos individuais bem como “a aprovação no Congresso Nacional 

do projeto de Lei que criou a Subsecretaria de Direitos Humanos, órgão subordinado 

ao [...] Ministério de Justiça e Direitos Humanos.” 771 

As medidas de capacitação de funcionários públicos envolveram a oferta de 

cursos de diversidade sexual e de gênero, de igualdade e anti-discriminação, bem 

como tantos outros que tratam desses assuntos de forma mais indireta;772 tais ações 

apresentam a intenção de proporcionar aos agentes públicos, dentre outros objetivos, 

uma nova visão sobre os diferentes arranjos familiares contemporâneos, de tal forma 

que se rejeite uma análise única sobre o conceito de família, entendida pela Suprema 

Corte chilena como família heterossexual, e duramente criticada pela Corte IDH.773 

Nota-se que a Corte entendeu o cumprimento da sentença pelo Chile como 

bastante satisfatório, tendo implementado ações em sentido positivo de correção dos 

seus erros de condução do processo judicial interno envolvendo Karen Atala Riffo e 

suas filhas. 774 

Pontua-se que uma decisão mais abrangente por parte da Corte IDH no caso 
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concreto poderia configurar certo ativismo judicial, pois haveria possibilidade de 

intervenção excessiva no direito interno chileno.775 A a sentença da Corte contém um 

parágrafo que revela a proibição de se editar norma que ataque frontalmente direitos 

dos cidadãos protegidos pela Convenção devido a sua orientação sexual: 

91. Levando em conta as obrigações gerais de respeito e de garantia, 

estabelecidas no artigo 1.1 da Convenção Americana, os critérios de 

interpretação fixados no artigo 29 da citada Convenção, o estipulado na 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, as resoluções da 

Assembleia Geral da OEA, as normas estabelecidas pelo Tribunal Europeu e 

pelos organismos das Nações Unidas (pars. 83 a 90 supra), a Corte 

Interamericana estabelece que a orientação sexual e a identidade de gênero 

das pessoas são categorias protegidas pela Convenção. Por isso, a Convenção 

rejeita qualquer norma, ato ou prática discriminatória com base na orientação 

sexual da pessoa. Por conseguinte, nenhuma norma, decisão ou prática de 

direito interno, seja por parte de autoridades estatais, seja por particulares, 

pode diminuir ou restringir, de maneira alguma, os direitos de uma pessoa 

com base em sua orientação sexual. 

Faz-se importante ressaltar que mesmo com a defesa de que a discriminação com 

base em orientação sexual não é aceita pela Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, a Corte IDH, reconhecendo as dificuldades de elaborar uma sentença ampla 

e irrestrita no quesito anti-discriminatório, optou por uma decisão com escopo mais 

reduzido. 776 

A fim de resguardar e expandir os Direitos Fundamentais em análise no caso 

concreto, é necessário que se busque instrumentos estatais que tenham o caráter 

coercitivo de demandar proteção aos direitos violados. Tais instrumentos se dariam por 

meio de normas propositivas de direitos, para que haja amparo legal a minorias sexuais 

de forma que casos como o de Atala Riffo não se repetissem. Mesmo a Corte IDH tendo 

reconhecido a discriminação sexual como uma violação ao direito à igualdade, 777o fato 

                                                 

775 ZUNIGA, Urbina, 2012. 
776 PAUL, 2014. 
777 ZUNIGA, urbina, 2012. 
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da sentença não estabelecer mecanismos explícitos de não repetição, revela a 

necessidade de se ir além do decidido judicialmente para garantir efetiva e total proteção 

aos direitos da população LGBT e satisfazer de forma efetiva a ordem de não repetição 

da discriminação julgada. 

4. ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO INTERNA DO CHILE 

Neste capítulo, serão apresentadas alterações legais, feitas no âmbito do direito 

interno chileno que objetivam combater a desigualdade e também garantir que não haja 

tratamento discriminatório à indivíduos e casais homossexuais no Chile.778 As medidas 

anti-discriminatórias podem ser tidas como uma reação estatal direta à sentença, pois 

elenca um rol de violações que se enquadram na definição de discriminação para o 

estado chileno. As alterações trazidas abaixo, têm relação direta e indireta com a 

Sentença da Corte IDH para o caso Atala Riffo, pois ambas são resultado dessa. 

4.1. Lei 20.609 - “Lei Zamudio” 

A lei nº. 20.609/12, também conhecida como “Ley Zamudio”, foi promulgada 

em 12 de julho de 2012, tem como principal objetivo garantir a todos aqueles que 

sofrerem algum ato de discriminação, medidas judiciais para que a violação cesse e que 

sejam protegidos todos os seus direitos e garantias dentro do Estado chileno. Assim, em 

seu artigo 2º, a lei em questão traz o rol do que seriam estas violações, conforme segue: 

Art. 2º- Definição de discriminação arbitrária: 

Para os efeitos dessa lei se entende por discriminação arbitrária toda 

distinção, exclusão ou restrição que careça de justificativa razoável, 

                                                 

778 NASCIMENTO; pardo 2017. 
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efetuada por agentes estatais ou particulares e que causem privação, 

perturbação ou ameaça ao exercício legítimo dos direitos fundamentais 

estabelecidos na Constituição Política da República ou em tratados 

internacionais em direitos humanos, ratificados pelo Chile e que se 

encontrem vigentes, em particular quando se fundem em motivos, tais quais, 

raça ou etnia, a nacionalidade, a situação sócio-econômica, o idioma, a 

ideologia ou a opinião política, a religião ou crença, a filiação em sindicatos 

ou participação em organização sindical ou a falta delas, o sexo, a 

orientação sexual, a identidade de gênero, o estado civil, a idade, a filiação, 

a aparência pessoal e a incapacidade ou deformidade. (tradução livre)
779

 

Ainda nesse sentido, a lei Zamudio versa que qualquer pessoa que tenha sofrido 

algum tipo de discriminação, dentro dos que foram elencados em seu art. 2º, pode atuar 

como polo ativo para a proposição da ação contra o ato discriminatório. Esta lei pode ser 

considerada uma resposta do Estado chileno à sentença da Corte IDH para o caso de 

Atala Riffo, pois a regulamentação expressa sobre as devidas formas de punição e reparo 

em casos de discriminação só foi criada, aprovada e posta em prática, após essa ter sido 

proferida pela Corte IDH, em fevereiro de 2012. 780 

A sentença do caso Atala Riffo também ocasionou debates no âmbito legislativo, 

pois para a Corte Interamericana, era necessário que o Estado chileno adequasse o direito 

interno às regulamentações trazidas pelo direito internacional. Tendo em vista essa 

necessidade, o processo de aprovação da referida lei no Congresso Nacional do Chile e 

posterior promulgação foi “acelerado” em razão da necessidade de modificação da 

legislação do país, para que, dessa forma, essa estivesse adequada aos tratados 

internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Estado chileno, ou seja, a Lei 

20.609 é fruto da sentença, seja de forma direta ou indireta.781 

                                                 

779 Ministerio Secretaría General De Gobierno - Chile, 2012. 
780 GUAJARDO, 2015. 
781 Ibidem, 2015. 
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4.2. Lei 20.8 

A lei nº. 20.830,782 que entrou em vigor em 22 de outubro de 2015, 

institucionaliza a União Civil entre casais homossexuais no Chile. Já em seu art. 1º, a lei 

define que: 

O acordo da união civil é um contrato entre duas pessoas que compartilham 

um lar, com a finalidade de regular os efeitos legais derivados de sua vida 

afetiva em comum, de caráter estável e permanente. As partes contratantes 

serão chamadas coabitantes civis e serão consideradas parentes para os fins 

previstos no artigo 42 do Código Civil. 

Sua celebração conferirá o status civil de coabitação civil. A rescisão deste 

contrato restituirá às partes contratantes o estado civil que possuíam antes de 

celebrar este contrato, exceto na situação prevista na alínea c) do artigo 26.
783 

(tradução livre).
784

 

Em sua legislação interna, antes de 2015, o estado chileno não dispunha de 

medidas que garantissem os mesmos direitos de casais heterossexuais a casais 

homossexuais. Tais garantias foram instituídas pela presente lei e a celebração da união 

                                                 

782
 Artigo original: Artículo 2º.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se 

entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, 

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como 

la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, 

la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el 

sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 

personal y la enfermedad o discapacidad. (MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

DE CHILE - Ley 20.609/12). 
783

 Artigo original: Artículo 1°.- El acuerdo de unión civil es un contrato celebrado entre dos personas 

que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva 

en común, de carácter estable y permanente. Los contrayentes se denominarán convivientes civiles y 

serán considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil. 

Su celebración conferirá el estado civil de conviviente civil. El término de este acuerdo restituirá a los 

contrayentes el estado civil que tenían antes de celebrar este contrato, salvo en la situación prevista en 

la letra c) del artículo 26. Ministerio Secretaría General De Gobierno De Chile - Ley 20.830/15). 
784 Ministerio Secretaría General De Gobierno De Chile, 2015. 
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da estável se tornou possível a casais homossexuais. O Chile, através desse ato 

normativo, declara que a união estável é um “contrato de convivência” entre duas 

pessoas, sendo este regido pelos Tribunais de Família do Chile (NASCIMENTO; 

PARDO 2017), ou seja, teria sido cumprida a exigência da sentença de forma indireta, 

pois o referido ato normativo afetaria toda comunidade LGBT chilena. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em sede de sentença, a Corte IDH se absteve de determinar alterações na 

legislação interna chilena785 como forma de garantia de não repetição da discriminação 

sofrida por Karen Atala Riffo; todavia, conforme já demonstrado houve um 

entendimento pela Corte IDH de que a discriminação por motivos de orientação sexual 

não é tolerada pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Depreende-se do 

raciocínio da Corte que leis tidas como discriminatórias, poderiam ser declaradas 

incompatíveis com a com o texto da Convenção pela Corte IDH, embora o julgamento 

em si não ofereça dados suficientes acerca de uma possível aplicabilidade para outros 

casos de mesma natureza. 

Conforme já exposto anteriormente, a edição de leis criaria instrumento estatal 

com  maior capacidade de efetividade no que tange o cumprimento da determinação da 

Corte IDH  para a não repetição dos fatos ocorridos no caso Atala Riffo; contudo, caso 

a sentença exigisse que o ordenamento jurídico chileno fosse alterado de forma a 

recepcionar direitos LGBT, a Corte IDH estaria incorrendo em uma espécie de ativismo 

judicial, violando a autonomia estatal do Chile. Não obstante, com a edição das Leis nº 

20.609 e 20.830, pode-se observar que o Estado chileno conseguiu cumprir com o 

                                                 

785 Parágrafo 280 da Sentença de mérito, reparações e custas do caso Atala Riffo e Filhas vs. Chile 
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demandado pela sentença de forma indireta. 

No que diz respeito às medidas de anti-discriminação, para que os atos 

discriminatórios do caso Atala Riffo não tornassem a se repetir, o Estado chileno tomou 

medidas normativas para que houvesse o cumprimento indireto da sentença, mesmo esta 

não apresentando de forma expressa a obrigação da criação de atos normativos no 

âmbito do direito interno para tal. Ainda nesse sentido, se mostram complexas as 

exigências para ambos legislador e intérprete da norma: o primeiro, quando da 

elaboração dos institutos legais e infralegais, deve buscar garantir que o sistema 

protetivo além de assegurar que o indivíduo não sofrerá restrições em seus direitos 

fundamentais, deve garantir que as normas antidiscriminação não permitam que a 

orientação sexual do cidadão configure ônus a ele; no mesmo sentido, o intérprete da 

norma, para garantir que haja cumprimento do Controle de Convencionalidade, deve 

observar a efetividade das normas e realizar exercício hermenêutico tal que não se 

encontrem brechas na satisfação do texto normativo. 

A Lei 20.609 expandiu o rol de categorias protegidas pelo Estado em caso de 

discriminação arbitrária, podendo os agentes perpetradores serem responsabilizados 

judicialmente, inclusive aqueles que o fizeram em momento de serviço ao poder 

público. Entende-se assim que um processo como o de Atala Riffo, em que houve 

acusações de enviesamento por parte do poder público, por parte de assistentes sociais 

e de cortes poderia sofrer influência da referida lei, uma vez que a orientação sexual de 

Atala Riffo foi o critério utilizado para que ela perdesse a guarda das filhas e este não 

poderia ser mais utilizado, salvo em caso de demonstração comprovada de não 

arbitrariedade. Ainda, alegações de que a vivência com um casal homossexual poderia 

fazer com que as crianças fossem vítimas de preconceito, em tese, não seriam válidas, 

pois não se pode utilizar da ineficiência do Estado em barrar a conduta discriminatória 

contra um determinado indivíduo, protegido pela lei, para emitir decisão judicial 

contrária ao mesmo. 

A Lei 20.830 ao equiparar o status legal de uniões civis homossexuais ao das 
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heterossoxuais impede que a argumentação utilizada pela Suprema Corte do Chile no 

processo de guarda das filhas de Atala Riffo se repita: se ambos os arranjos familiares 

são reconhecidos pelo Estado, o conceito único de família não pode ser mais utilizado; 

da mesma forma sendo as proteções sobre uma família composta por um casal 

homossexual as mesmas das suas contrapartes heterossexuais, não se pode alegar a 

priori, que a convivência com uma família traria mais prejuízos às crianças do que com 

outra visto que ambas possuem os mesmos direitos, de tal forma que não constituiria 

prejuízo nenhum a uma criança estar sob o mesmo teto de um casal homossexual. 

Por fim, mesmo a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos não 

tendo determinado expressamente a necessidade de modificação das normas de direito 

interno do Estado chileno, este as realizou, editando normas e decretos. Dessa forma, é 

possível determinar que houve controle de convencionalidade satisfatório no referido 

caso, pois a sentença foi reconhecida pelo Estado chileno, que adaptou e pôs em prática 

aquilo que foi determinado pela mesma. 
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