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MONUMENTOS DISSONANTES E O DIREITO INTERNACIONAL:
entre a Conservação e a Destruição
Resumo
O Direito Internacional do Patrimônio Cultural possui como premissa a ideia de que a
proteção do patrimônio cultural é algo necessariamente positivo. Contudo, indivíduos e grupos em
diversos países vêm desafiando essa noção, defendendo e participando na destruição de diversos
monumentos dissonantes - aqueles que remetem ou homenageiam regimes autoritários, ideologias
racistas e coloniais ou outras graves violações dos direitos humanos. O presente artigo objetiva
analisar essa problemática, com o intuito de responder sobre como a destruição de monumentos
dissonantes pelas comunidades em que estão inseridos podem ser compreendidas à luz das
obrigações internacionais sobre a proteção do patrimônio cultural e dos direitos humanos. Para
tanto, procedeu-se ao estudo de diversos instrumentos legais, com especial enfoque às
recomendações, declarações e convenções do sistema da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), bem como à análise acerca da existência de normas
consuetudinárias sobre o tema. Da pesquisa extraiu-se que aos monumentos dissonantes aplicamse os princípios do Direito Internacional do Patrimônio Cultural, os quais se postam de forma
contrária a quaisquer formas de destruição desses bens, sem, contudo, estabelecerem obrigações
vinculantes aos sujeitos de direito internacional. Conclui-se ainda que também inexistem normas
consuetudinárias que estabeleçam o dever de proteção dos monumentos dissonantes pelos Estados
e que, sob o regime do Direito Internacional dos Direitos Humanos, não é possível afirmar que
exista um direito à destruição de monumentos dissonantes.
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1 INTRODUÇÃO
Desde o início de sua expansão, após a Segunda Guerra Mundial, o Direito Internacional
do Patrimônio Cultural emergiu como resposta a diferentes problemas conexos à conservação do
patrimônio cultural em suas variadas formas e nos mais distintos domínios,1 tais como: na ocasião
de conflitos armados;2 combate à exportação e importação ilícitas de bens culturais;3 proteção do
patrimônio mundial,4 subaquático5 e imaterial;6 e proteção e promoção da diversidade das
expressões culturais.7 Apesar de fragmentado, todo o regime jurídico é permeado por princípios
que, de modo amplo, objetivam a proteção e salvaguarda do patrimônio cultural em seus diversos
campos de especialidade.
Esse ímpeto preservacionista do Direito Internacional se baseia na concepção de que o
patrimônio cultural é “um grupo de recursos herdados do passado com o qual as pessoas se
identificam, como um reflexo e expressão dos seus valores, crenças, conhecimentos e tradições em
constante evolução”,8 devendo, portanto, ser protegido e conservado para que possa ser
transmitido às gerações futuras. Essa noção de continuidade intergeracional, contudo, é dotada de
algumas instabilidades.
As comunidades e seus indivíduos tendem a reinterpretar e ressignificar o patrimônio
cultural de acordo com os seus atuais sistemas de valores. Esse agir, em determinados casos, gera
um sentimento de repulsa coletiva contra os ideais que no passado foram cristalizados em
estruturas simbólicas, transformando-as também em objetos de malquerença e rejeição, em um
processo de dissidência cultural.9 É o que ocorre, atualmente, com alguns monumentos dissonantes.
Em diversos países do mundo, monumentos relacionados a ideologias racistas,
segregacionistas, colonialistas ou autoritárias, tornaram-se alvo de atos de destruição. Esse
fenômeno pôde ser vislumbrado de forma clara após o assassinato de George Floyd, em 2020,
ocasião em que protestos antirracistas se espalharam por diversas cidades do globo e procederam,
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entre outros atos, ao desmantelamento de bens culturais que remetiam a figuras e ideais agora
preteridos por suas comunidades.
Muitos argumentos suscitados na defesa e legitimação da destruição desses monumentos
dissonantes convergem com princípios e normas positivadas pelo Direito Internacional dos
Direitos Humanos, posto que esse tende a rechaçar quaisquer formas de discriminação, segregação
ou autoritarismo. Não obstante, esse fato não afasta a existência de um confronto direto desse agir
com a lógica preservacionista que rege o Direito Internacional do Patrimônio Cultural, o qual
sempre partiu da premissa que a proteção do patrimônio cultural é algo intrinsecamente positivo.
Dito isso, a presente pesquisa busca analisar a problemática de como a destruição de
monumentos dissonantes pelas comunidades em que estão inseridos pode ser compreendida à luz
das obrigações internacionais.
Desse modo, almeja-se responder às seguintes questões: (i) podem os monumentos
dissonantes, de forma abstrata, serem considerados patrimônio cultural sob o atual regime jurídico
internacional e, portanto, abarcados por seus princípios? Se sim, (ii) existem obrigações que
impõem aos sujeitos de direito internacional o dever de proteger e conservar esses bens culturais?
E, por fim, (iii) como o fenômeno pode ser analisado à luz do Direito Internacional dos Direitos
Humanos?
Para tanto, primeiramente delimitaremos o que são monumentos dissonantes e
apresentaremos o contexto do fenômeno de destruição (seção 2). Após, analisaremos quais são os
elementos comuns aos diferentes instrumentos legais na definição do termo patrimônio cultural pelo
Direito Internacional e se é possível afirmar que os monumentos dissonantes se enquadram
abstratamente nesse conceito (seção 3).
Posteriormente, verificaremos concretamente se os tratados globais sobre patrimônio
cultural e o direito consuetudinário impõem aos sujeitos internacionais a obrigação de proteger e
conservar os monumentos dissonantes (seção 4). Finalmente, apresentaremos como o fenômeno
de destruição desses bens culturais pode ser analisado a partir dos tratados globais que consagram
direitos culturais e outros direitos humanos, com especial enfoque no Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) (seção 5).
Como se verá, argumentamos que apesar de se enquadrarem abstratamente ao conceito de
patrimônio cultural e se submeterem aos princípios de seu regime de proteção e a muitas normas
de soft law, os monumentos dissonantes, salvo raras exceções, não são objetos de normas
internacionais que geram obrigações vinculantes de proteção e conservação.

Além disso, também defendemos que não é possível aferir a existência de um direito ou dever
de destruição dos monumentos dissonantes, seja no regime internacional de proteção do
patrimônio cultural ou no sistema global de proteção dos direitos humanos.
Por fim, propomos que o fenômeno de destruição dos monumentos dissonantes só pode
ser compreendido no Direito Internacional a partir de uma leitura conjunta de normas de proteção
e conservação do patrimônio cultural e de proteção dos direitos humanos. Isso significa a adoção
de uma solução proporcional, que rechaça tanto a destruição quanto a manutenção honrosa desses
bens, preservando ao mesmo tempo os valores da preservação e a dignidade daqueles que se veem
confrontados por esses.
2 DEFINIÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO
Antes de se iniciar a análise acerca da destruição de monumentos dissonantes sob a ótica
do Direito Internacional, faz-se necessário, primeiramente, delimitar o contexto em que esse
fenômeno ocorre, bem como quais bens culturais se enquadram nessa categoria. Este tópico inicial
é de extrema relevância, já que auxiliará na delimitação do escopo das normas internacionais
aplicáveis ao problema sob exame.
Utilizando-se da definição apresentada por um autor, podemos dizer que a categoria
monumentos dissonantes engloba “não apenas o patrimônio de regimes políticos autoritários, mas
também os locais associados com a experiência e perpetração de massacres, atrocidades e
genocídios, prisões e locais de internamento e o patrimônio de antigas governanças coloniais”.10
Trata-se, portanto, de uma caracterização derivada do próprio contexto histórico e social de cada
Estado.
O ímpeto ou o agir destrutivo de indivíduos e grupos face a esses monumentos nasce de
forma dinâmica, através de uma constante reanálise e reinterpretação do patrimônio cultural pela
sociedade. Quando não mais convergem os sentimentos sociais e aqueles cristalizados nos bens,
estes últimos se tornam então malquistos e rejeitados, alvos a serem desmantelados. Cita-se alguns
exemplos desse fenômeno.
Na Ucrânia, diversos monumentos erguidos durante o período soviético, considerados prórussos e antidemocráticos, foram destruídos durante recentes manifestações nacionalistas.11 Nos
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Estados Unidos e na África do Sul, nações que vislumbram o acirramento de conflitos étnicos, os
alvos foram estátuas históricas vinculadas à figuras controversas dos períodos coloniais e
segregacionistas, as quais também foram danificadas durante protestos populares.12
Em 2020, o assassinato de George Floyd, um homem negro, por policiais brancos na cidade
estadunidense de Mineápolis, serviu como elemento catalizador para uma gigantesca onda de
distúrbios civis de cunho antirracista e anticolonial por todo o mundo.13 Entre as ações que foram
tomadas pelos manifestantes também figurou a destruição e a danificação de diversos monumentos
ligados a personalidades de períodos segregacionistas e colonialistas. Entre os alvos, estátuas de
Edward Colston e Winston Churchill, no Reino Unido;14 Jefferson Davis, Williams Carter
Wickham e Cristóvão Colombo, nos Estados Unidos;15 e do Rei Leopoldo II, na Bélgica.16
Esses atos demonstram como a ação de reanálise e reinterpretação de monumentos é geral
e se realiza de forma comum em distintas sociedades. Outro ponto de convergência entre eles são
os argumentos utilizados para sua legitimação: os defensores dos atos asseveram que a conservação
desses monumentos configura culto e homenagem a ideologias, personalidades e narrativas
completamente dissociadas dos valores sedimentados pela humanidade nas últimas décadas, muitos
dos quais foram consagrados internacionalmente em diversos instrumentos de proteção dos
direitos humanos. Dessa forma, não haveria guarida – moral ou legal – para a defesa de bens que
expressam ideais discriminatórios ou antidemocráticos, sendo sua destruição forma legítima de
cessar a transmissão desses discursos.17
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É possível extrair ainda uma última conclusão relevante do contexto das ações de
desmantelamento. O fenômeno em tela se diferencia daqueles atos de destruição conhecidos pelo
Direito Humanitário, posto que nele se percebe uma tentativa de grupos e indivíduos de se
colocarem contra bens culturais considerados como próprios e não como forma de infligir o
patrimônio de outras comunidades, como geralmente ocorre na chamada iconoclastia de guerra.
3 MONUMENTOS DISSONANTES COMO PATRIMÔNIO CULTURAL PERANTE
O DIREITO INTERNACIONAL
A princípio, cumpre destacar que apenas após a análise de um caso concreto é que se é
capaz de definir, com exatidão, se um bem subsome-se à definição de patrimônio cultural18 da
norma legal que se almeja aplicar. No entanto, esse fato não obsta a realização de um exame inicial,
de caráter abstrato e genérico, baseado nos elementos que compõem e integram de modo geral a
definição jurídica desse conceito.
Essa verificação primeva é importante porque no Direito Internacional do Patrimônio
Cultural existe uma tendência de encapsulamento de tópicos em distintos instrumentos,
majoritariamente de soft law, que geralmente adotam conceitos e termos não idênticos. Contudo, é
do conjunto desses documentos que se extrai os princípios e diretrizes que regem a área. Sendo
assim, saber se os monumentos dissonantes preenchem os requisitos gerais presentes nas distintas
definições de patrimônio cultural é compreender se a eles também são aplicados os mesmos
princípios e diretrizes.
No processo de identificação e delimitação do patrimônio cultural no Direito Internacional
pode-se afirmar que, de forma quase unânime, se encontram presentes dois elementos
interconexos, os quais os monumentos dissonantes tendem a preencher: valor e continuidade. Sobre
o tema, assevera uma autora:
Quais são então os elementos comuns sobre como o patrimônio cultural é compreendido
no Direito Internacional? Primeiro, é o senso de que é uma forma de herança a ser
mantida em segurança e transmitida às futuras gerações. Outro importante aspecto do
patrimônio cultural é a sua ligação com a identidade do grupo, sendo tanto um símbolo
18
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da identidade cultural de um grupo autodeterminado, seja uma nação ou um povo, e um
elemento essencial na construção da identidade daquele grupo. 19

Note-se que o conceito de patrimônio cultural é concebido como um legado recebido do
passado, enriquecido no presente e que deve ser protegido e transmitido às gerações futuras
(continuidade). Isso porque, ele está estritamente ligado à ideia de algo que é valioso e essencial à
identidade e dignidade de grupos e indivíduos. Essa noção de significância tem raízes em distintos
valores (histórico, artístico, estético, científico, cultural, educacional, econômico), os quais são
utilizados como critérios de identificação e seleção.
Ambos os elementos citados são encontrados, ainda que de maneira implícita, nos diversos
instrumentos legais, de caráter vinculante ou não, que compõem todo o regime jurídico. No caso
da Convenção da UNESCO de 1954 para a Proteção dos Bens Culturais em caso de Conflito
Armado (Convenção de Haia), a qual inaugurou o estabelecimento e expansão da regulação do
tema,20 definiu-se bens culturais como sendo aqueles “móveis ou imóveis, que tenham uma grande
importância para o patrimônio cultural dos povos, tais como os monumentos de arquitetura, arte
ou história (...)”.21
Traços semelhantes podem ser extraídos nas definições presentes nas recomendações
adotadas pela Conferência Geral da Organização da UNESCO nos anos subsequentes 22 e pela
estabelecida na Convenção Relativa às Medidas a Serem Adotadas para Proibir e Impedir a
Importação, Exportação e Transferência de Propriedades Ilícitas dos Bens Culturais de 1970
(Convenção de Paris).23
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Em mesmo raciocínio, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e
Natural, de 1972 (Convenção do Patrimônio Mundial), estabeleceu, para seus fins, como
patrimônio cultural os monumentos, conjuntos e sítios de “valor universal excepcional” do ponto de
vista da história, arte, ciência, etnologia, estética ou antropologia.24 Outros documentos posteriores,
globais e regionais, também compartilham as mesmas características comuns em suas definições
terminológicas.25
Merece destaque também a prática comum de se estabelecer inventários ou listas de
patrimônios culturais, que nada mais são que a confirmação que determinado bem atende aos
requisitos supramencionados. Diante da impossibilidade de se proteger todo o patrimônio,
estabelece-se valores eletivos com o intuito de decidir quais bens se sobressaem em importância
e/ou representatividade, sobre esses recaindo especial atenção. Nesse norte, a Lista do Patrimônio
Mundial é, sem dúvidas, a mais conhecida.26
A presença de monumentos dissonantes nesses inventários, ainda que de forma escassa,
demonstra, portanto, que esses bens podem possuir os elementos que os permitem ser qualificados
como patrimônio cultural.
Destacam-se, neste sentido, o Complexo de Auschwitz Birkenau (Polônia) e os Sítios das
Colônias Penais (Austrália), os quais servem a revelar que apesar de correlacionados a fatos ou
períodos no mínimo controversos, tendem, pela mesma razão, a possuir importante valor histórico,
devendo assim serem protegidos e transmitidos às gerações futuras.
O Complexo de Auschwitz-Birkenau, Campo de Concentração e Extermínio Nazista
Alemão (1940-1945)27 foi inscrito em 1979 na Lista do Patrimônio Mundial28 pelo Comitê do
Patrimônio Mundial.29 Na declaração acerca do valor universal excepcional do monumento,
adotada pelo órgão, consta que:
24
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Auschwitz Birkenau, monumento ao genocídio deliberado dos judeus pelo regime
nazista alemão e à morte de inúmeros outros, traz evidências irrefutáveis de um dos
maiores crimes já cometidos contra a humanidade. É também um monumento à força
do espírito humano que, em condições terríveis de adversidade, resistiu aos esforços do
regime nazista alemão para suprimir a liberdade e o livre pensamento e eliminar raças
inteiras. O sítio é um importante local de memória para toda a humanidade para
o Holocausto, políticas racistas e barbárie; é um lugar de nossa memória coletiva
desse capítulo sombrio da história da humanidade, de transmissão às gerações
mais jovens e um sinal de alerta das muitas ameaças e consequências trágicas de
ideologias extremas e negação da dignidade humana.30 – grifei

O critério utilizado pelo Comitê do Patrimônio Mundial para incluir na Lista, qual seja o
de “ser um excepcional exemplo de um tipo de edifício ou conjunto arquitetônico, tecnológico ou
de paisagem, que ilustre significativos estágios da história humana”,31 foi também o que permitiu a
inserção dos Sítios das Colônias Penais Australianas em 2010.32
A presença de monumentos dissonantes em inventários de patrimônios culturais também
é vislumbrada no âmbito interno dos Estados. Isso é relevante porque ao Direito Internacional do
Patrimônio Cultural, assim como em outras áreas do ordenamento internacional, aplica-se o
princípio da complementaridade. Trata-se da noção, expressa na Convenção do Patrimônio
Mundial, de que a proteção do patrimônio cultural no âmbito nacional é muitas vezes insatisfatória,
cabendo à coletividade internacional, sem substituir a ação dos Estados, completá-la eficazmente.33
Dessa maneira, não raramente o papel de identificação dos bens é posto à cargo desses últimos
sujeitos.34
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Nesse sentido, dois exemplos podem ser citados. O primeiro é o dos Estados Unidos, onde
o National Historic Preservation Act de 1966 instituiu o Registro Nacional de Locais Históricos, uma
lista composta por distritos, sítios, construções, estruturas e objetos de relevância para a história,
arquitetura, arqueologia e cultura estadunidense.35 Nele encontram-se inscritos monumentos como
o “Primeiro Monumento aos Mortos Confederados Desconhecidos”, localizado Union City,
Tennessee, e o “Monumento Confederado de Arkadelphia”, situado na cidade arkansina de mesmo
nome.36 Este fato repete-se no âmbito estadual, onde, inclusive, a classificação destas propriedades
como patrimônio histórico e cultural está gerando resistências a suas remoções e
desmantelamento.37
O segundo é a situação assemelhada encontrada no Brasil. Obras como o Monumento às
Bandeiras de Victor Brecheret, São Paulo, erguidas em homenagem à figura dos bandeirantes,
continuam a figurar como bens tombados e protegidos pela legislação pátria como patrimônio
cultural local,38 ainda que sob crescente crítica e atos de protestos, devido ao papel destas figuras
no extermínio de povos autóctones.39
Em ambos os exemplos, internos e internacionais, se demonstra que os monumentos
dissonantes podem ser dotados de valores que os tornam dignos de integrarem o patrimônio
cultural a ser transmitido às futuras gerações. Ironicamente, é justamente suas ligações com os
fatos, personalidades ou contextos controversos passados que tendem a os tornarem significantes,
principalmente do ponto de vista da história, para fins de proteção.
Suas presenças em inventários de patrimônios culturais são a demonstração de que, a
princípio, monumentos dissonantes podem possuir valores que os qualifiquem como dignos a
serem transmitidos às gerações futuras. Ainda que esse reconhecimento se dê majoritariamente no
âmbito interno dos Estados, a já citada lógica complementar do Direito Internacional do
Patrimônio Cultural torna a prática relevante, posto que esses sujeitos desempenham papel
essencial no processo de identificação desses bens.
35
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Dessa forma, podemos afirmar que, por preencherem os requisitos que moldam a categoria
jurídica “patrimônio cultural” no âmbito internacional, aos monumentos dissonantes aplicam-se os
princípios e diretrizes de natureza preservacionista deste regime especial de proteção. Isso vale
dizer, a princípio, que qualquer ato de destruição contra esses bens deveria ser rechaçado.
Mas a assertiva acima não significa, ipso facto, que recai sobre quaisquer sujeitos de direito
internacional a obrigação de proteger esses bens ou de não destruí-los. Os princípios e diretrizes
do Direito Internacional do Patrimônio Cultural encontram-se positivados majoritariamente em
instrumentos sem força vinculante, como as recomendações e declarações aprovadas pela Conferência
Geral da UNESCO.40
Assim, a próxima seção se dedicará a analisar se existem obrigações convencionais ou
consuetudinárias, para além de disposições de soft law, que imponham aos sujeitos de direito
internacional o dever de proteger os monumentos dissonantes e, por consequência, de impedir
suas destruições.
4 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
4.1 Obrigações convencionais
Instituída com o propósito de promover a colaboração entre as nações através da
educação, da ciência e da cultura, bem como com a função de garantir a conservação e proteção
“do legado mundial de livros, obras de arte e monumentos da história e ciência”,41 a UNESCO, ao
longo de seus mais de setenta anos de atividade, adotou e promoveu diversos instrumentos legais
que compõem o núcleo do chamado o Direito Internacional do Patrimônio Cultural.
Durante esse período, seis tratados regulando diferentes assuntos foram adotados e
promovidos,42 obtendo considerável sucesso entre seus 193 membros.43 No entanto, em que pese
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Estados Unidos, Israel e Liechtenstein, bem como Ilhas Cook, Niue e Palestina) e 11 membros-observadores. Consulta
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a relevância destes na construção de um regime especial baseado em princípios comuns, nem todos
são aplicáveis ao fenômeno sob análise.
A Convenção de 1954 para a Proteção dos Bens Culturais em caso de conflito armado e
seus Protocolos é aplicável “em caso de guerra declarada ou de qualquer outro conflito armado que
surja entre duas ou mais das Altas Partes Contratantes”,44 o que não é o caso de destruição dos
monumentos dissonantes, levados a cabo durante manifestações populares. Outrossim, o Segundo
Protocolo à Convenção (1999) excluiu explicitamente a aplicação de suas disposições “em situações
de distúrbios internos e de tensões internas, tais como revoltas, atos de violência isolados e
esporádicos e outros atos análogos”.45
A Convenção de Paris (1970), a Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural
Subaquático (2001), a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003) e a
Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005), cujas
normas também estão inseridas em domínios temáticos específicos são, por consequência, pouco
relevantes à análise do fenômeno de destruição de monumentos dissonantes.46
Prosseguindo, tem-se a Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, adotada
em 1972, a qual objetivou o estabelecimento de um sistema eficaz de proteção coletiva do
patrimônio cultural e natural que se encontram “cada vez mais ameaçados de destruição, não
somente devido a causas naturais de degradação, mas também ao desenvolvimento social e
econômico agravado por fenômenos de alteração ou de destruição ainda mais preocupantes”.47 Por
ter um amplo escopo de aplicação com enfoque no patrimônio material, o que inclui os
monumentos, e devido ao seu caráter quase universal,48 é o instrumento legal mais amplo do
Sistema UNESCO para a análise da problemática posta.
As obrigações basilares estabelecidas pelo texto convencional estão esculpidas no art. 4º, o
qual define que:
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Cada Estado-parte da presente Convenção reconhece que o dever de garantir a
identificação, proteção, conservação, valorização e transmissão às gerações futuras
do patrimônio cultural e natural referidos nos artigos 1 e 2 e situados em seu território,
pertence primordialmente a esse Estado (...) – grifei49

Aqui podemos vislumbrar a presença de dois grupos de obrigações que recaem sobre os
Estados signatários: (i) a de identificação do seu patrimônio mundial (cultural e natural) em seu
território; e (ii) a de proteger, conservar e valorizar esse para transmiti-lo às gerações futuras.
Conforme estabelece o art. 3º da Convenção, cabe aos Estados em que o patrimônio
cultural e/ou natural se encontra situado a realização do processo de identificação e delimitação, o
qual deve ser guiado pelas definições contidas nos arts. 1º e 2º. No caso do patrimônio cultural, o
tratado estabelece que este compreende os monumentos, conjuntos e sítios de valor universal
excepcional do ponto de vista da história, da arte, da ciência, da estética, da etnologia ou
antropologia.50 Aqui repousam dois grandes problemas à proteção dos monumentos dissonantes.
O primeiro deles é que o processo de identificação de quais bens integrarão o patrimônio
cultural recai sobre o Estado-parte. Dessa forma, aqueles monumentos dissonantes que se
tornaram malquistos por determinada sociedade, tendem a ter sua qualificação jurídica como
objetos protegidos questionada, não reforçada internacionalmente.
O segundo é que a Convenção, além dos critérios mais abstratos apresentados na seção
anterior, estabelece um requisito mais alto para que um monumento configure patrimônio cultural
para seus fins. Não basta que esse tenha relativa importância do ponto de vista da história, da arte
ou da ciência, é necessário que ele possua valor universal excepcional dentro dessas categorias. Aqui
boa parte dos monumentos dissonantes, em especial os citados na seção introdutória, tendem a
falhar na grande parte dos casos.
Por valor universal excepcional, termo não delimitado no texto convencional, o Comitê do
Patrimônio Mundial entende que trata-se de “significância cultural excepcional que transcende as
fronteiras nacionais e é de importância comum para as gerações atuais e futuras de toda a
humanidade”, denotando uma noção de relevância internacional.51 É difícil argumentar, por
exemplo, que estátuas de soldados confederados espalhadas por parques estadunidenses ou que
pequenos monumentos erguidos a personalidades comunistas na Europa Oriental atendem a esse
requisito. Os monumentos dissonantes geralmente estão intimamente ligados à história local e de
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alguns grupos específicos, sendo que raramente ultrapassam essa fronteira. Assim, justifica-se o
porquê dos escassos exemplos desses bens na Lista do Patrimônio Mundial.
Cumpre destacar, no entanto, que o texto convencional deixa claro que o fato de um bem
não figurar na referida lista não significa que este não tenha um valor excepcional para fins
diferentes dos resultantes da inscrição.52 Conforme consta nas diretrizes operacionais para a
implementação do tratado, esse “não se destina a garantir a proteção de todos os bens de grande
interesse, importância ou valor, mas apenas uma lista seleta dos mais destacados, do ponto de vista
internacional”.53 Como destaca um autor, a Convenção mantém viva a ideia de que o regime por
ela instituído não é aplicável tão somente aos bens inscritos, mas também àqueles que não o são,
os quais também merecem proteção nos termos do instrumento legal.54
Destaca-se neste sentido o emblemático caso das estátuas afegãs dos Budas de Bamiyan,
que foram destruídas por forças militares e paramilitares do Talibã em 2001. Apesar de ao tempo
dos fatos não estar inscrito na Lista do Patrimônio Mundial,55 o monumento já havia sido
reconhecido pelo Comitê como parte do patrimônio da humanidade devido ao seu inestimado
valor,56 o que ficou ainda mais patente após as reações internacionais aos atos praticados pelo
grupo.57
Desse modo, de fato, a ausência de um monumento dissonante na Lista do Patrimônio
Mundial, também não o transforma ipso facto desprotegido de suas disposições. Entretanto, é
necessário que o Estado-parte o identifique não apenas como bem integrante de seu patrimônio
cultural, mas também como detentor de um valor universal excepcional do ponto de vista da história,
arte ou ciência. Apenas após assim identificados é que se tornam objetos das demais obrigações
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presentes no art. 4º da Convenção do Patrimônio Mundial: proteção, conservação e valorização, a
fim de que possam ser transmitidos às gerações futuras.
Considerando que são raríssimos os exemplos de bens ligados à períodos, personalidades
ou fatos que geram certo grau de repulsa, podemos afirmar que, em regra, as disposições presentes
na Convenção do Patrimônio Mundial não impõem os Estados-partes o dever de proteger os
monumentos dissonantes.
4.2 Obrigações advindas do direito internacional geral
A assertiva de que a destruição de bens culturais em caso de conflito armado constitui
violação de obrigações de direito internacional geral é amplamente acolhida pela doutrina e
jurisprudência.58 No entanto, as normas do Direito Internacional Humanitário são
majoritariamente aplicáveis apenas na ocasião de contendas bélicas, o que, como já destacado, não
é o caso do fenômeno de destruição dos monumentos dissonantes.
Devemos nos perguntar, portanto, se existem obrigações de direito internacional geral que
impõem aos sujeitos de direito o dever de proteger, conservar e transmitir às futuras gerações os
bens culturais situados em seus territórios, bem como se os monumentos dissonantes podem ser
considerados objetos desta norma consuetudinária. A empreitada exige, necessariamente, uma
análise da prática estatal, a qual apresenta poucos elementos capazes de indicar a existência do
costume.
Quando analisamos os documentos aprovados pela Conferência Geral da UNESCO, como
as recomendações e declarações,59 o que se verifica é a presença de disposições cujo elemento
subjetivo se aproxima muito mais do senso de obrigações morais do que propriamente jurídicas. Dois
exemplos podem ser citados:60
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A Recomendação Sobre a Proteção dos Bens Culturais Móveis (1978), estatui que “os bens
culturais móveis que representam diferentes culturas fazem parte do patrimônio comum da
humanidade”, sendo, por esta razão, os Estados “moralmente responsáveis por sua salvaguarda
ante toda a comunidade internacional”.61 Já em 1997, “convencida de que existe obrigação moral
para formular regras de condutas para as gerações presentes”,62 a Conferência Geral da UNESCO
adotou a Declaração Sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes em Relação às Futuras
Gerações, asseverando que as “gerações presentes têm a responsabilidade de identificar, proteger
e salvaguardar o patrimônio cultural material e imaterial e de transmitir esse patrimônio comum às
gerações futuras”.63
De forma geral, na elaboração dos instrumentos, como destaca um autor, é a perceptível
evasão ao uso de termos como “dever” (duty) e “obrigação” (obligation), e de construções
mandatórias (must), bem como a recorrência de exortações (it is recommended that..., recommends).64
Esses elementos, quando somados às nomenclaturas e aos objetivos dos documentos,65 dificultam
embasar que há uma vontade de se afirmar ou criar (opinio juris) uma norma costumeira que obrigue
os Estados a proteger os bens culturais sob sua soberania, o que tornaria ilícita a destruição desses.
Mesmo quando nos debruçamos sobre a prática quando da destruição dos Budas de
Bamiyan pelo Talibã em 2001, não é possível chegar em conclusão distinta.66 É certo as
condenações dos atos ecoaram em toda a comunidade internacional de forma quase geral e coesa.67
Contudo, o tom utilizado pelos Estados, referindo-se às ações como “atos irresponsáveis”,
“barbárie”, “vandalismo cultural”, “sacrilégio” e não como “ilícitos” ou como “violações do
Direito Internacional”,68 reforçam a ideia de inexistência de uma norma consuetudinária.
Como resposta à destruição dos monumentos, a Conferência Geral, “atenta ao
desenvolvimento de regras de direito internacional consuetudinário (...), relacionadas à proteção do
patrimônio cultural em tempos de paz bem como na ocasião de conflitos armados”,69 adotou a
Declaração sobre a Destruição Intencional do Patrimônio Cultural (2003), na qual expressou que
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“um Estado que destrói intencionalmente ou falha intencionalmente em tomar medidas
apropriadas para proibir, impedir, interromper e punir qualquer destruição intencional do
patrimônio cultural de grande importância para a humanidade, ...assume a responsabilidade por tal
destruição, na extensão prevista pelo direito internacional”.70 O uso da expressão “na expressão prevista
pelo direito internacional”, diante da expressa ausência da vontade de se criar obrigações aos
Estados, como apontado nos travaux préparatoires,71 indica que mesmo esse instrumento não
objetiva afirmar a existência de uma norma consuetudinária protetiva aplicável em tempos de paz.72
O que podemos afirmar, diante de todo o exposto, é que a proteção de monumentos de
grande importância para humanidade constitui objeto de preocupação de toda a comunidade
internacional, o que justifica a massiva intervenção diplomática no caso dos Budas de Bamiyan.
Contudo, não é possível dizer que exista opinio iuris sobre eventual norma consuetudinária que
obrigue os Estados a proteger os bens culturais situados em seu território em tempos de paz.73
Cumpre destacar que ainda que se assumirmos posição oposta, pela existência do costume,
como defendem alguns autores,74 a proteção dos monumentos dissonantes por esse enfrentaria
empecilhos. Isso porque o escopo da norma abarcaria apenas os bens culturais de grande relevância
para humanidade, sob os quais recaem o interesse protetivo da comunidade internacional. Por essa
razão, as discussões doutrinárias geralmente centram-se em discutir se as principais disposições da
Convenção do Patrimônio Mundial de 1972, que como já mencionado, tem como objeto apenas o
patrimônio cultural e natural de valor universal excepcional, conformaram-se em norma de direito
internacional geral.
Esse fato é reforçado pelo silêncio da comunidade internacional diante de danificações e
destruições de estátuas e monumentos em 2020, durante a onda global de protestos antirracistas
ocasionada pelo assassinato de George Floyd. Enquanto organizações internacionais e Estados
expressavam preocupações com a violência policial, com o racismo estrutural e com a proteção
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dos direitos humanos e das liberdades fundamentais da população negra,75 o desmantelamento dos
objetos só foi objeto de discussões no âmbito interno.76
Ainda que seja cedo para a extrair conclusões sobre os eventos, notadamente quando o
fenômeno de destruição dos monumentos é um efeito colateral das manifestações populares e não
seu objetivo principal, o silêncio da comunidade internacional sobre a questão é mais um elemento
para reforçar que os monumentos dissonantes, em sua grande maioria, não possuem valor
excepcional, e, portanto, não são abarcados por uma eventual norma consuetudinária de proteção.
Em suma, concluímos que inexiste opinio iuris (por ora) acerca da obrigação dos Estados de
protegerem o patrimônio cultural em seu território, impossibilitando sua destruição. Por essa razão,
à luz do direito internacional geral, o desmantelamento de monumentos dissonantes, ou a falha em
impedi-lo, não constituem ato ilícito. Mais: ainda que se tome como verdadeira a posição
doutrinária divergente, esses bens culturais, em sua grande maioria, não seriam protegidos pela
norma consuetudinária, posto que não atendem em regra ao requisito de importância universal para
a comunidade internacional.
5 MONUMENTOS DISSONANTES E DIREITOS HUMANOS
É inegável que a proteção do patrimônio cultural se vincula estreitamente aos direitos
humanos.77 A cultura é elemento intrínseco da dignidade humana, sendo através dela que
indivíduos e grupos expressam suas identidades, histórias, crenças, tradições e conhecimentos. Não
por acaso, os direitos culturais se fazem presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948.78
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Essa conexão entre direitos humanos e patrimônio cultural é de extrema relevância no caso
do fenômeno de destruição dos monumentos dissonantes. A razão para tanto é explícita: em uma
análise jurídica sobre a problemática, os principais argumentos pela legalidade dos atos de
desmantelamento se encontrariam nos princípios e normas do Direito Internacional dos Direitos
Humanos, onde questões como discriminação, autodeterminação, colonialismo, liberdades
fundamentais, democracia e autoritarismo são recorrentes. Do mesmo modo, grupos ligados a
esses bens culturais podem utilizar-se de seus direitos culturais para se posicionarem em prol de
sua manutenção.
A possibilidade de elementos culturais e normas de direitos humanos serem incompatíveis
(ou divergentes) entre si não é uma discussão nova.79 Em diversas oportunidades distintos órgãos
internacionais trataram sobre a questão, reconhecendo que determinadas práticas culturais
empreendidas contra grupos como mulheres, minorias sexuais, crianças e adolescentes, constituem
violações de direitos humanos.80 Nesse sentido, cita-se como exemplo a tradicional figura holandesa
do Zwarte Piet (Pedro Negro),81 a qual é retratada através de estereótipos de pessoas negras e é
geralmente interpretada através do uso da black face. Acerca do personagem, o Comitê para a
Eliminação da Discriminação Racial (CERD) observou que:
Enquanto o Comitê compreende que as tradições do Sinterklaas e Zwarte Piet (Pedro
Negro) são apreciadas por muitas pessoas na sociedade holandesa, observa com
preocupação que o personagem do Pedro Negro é às vezes retratado de uma maneira
que reflete estereótipos de pessoas de ascendência africana e é experimentado por muitas
pessoas de descendência africana como vestígio de escravidão, prejudicial à dignidade e
autoestima das crianças e adultos de descendência africana. O Comitê está preocupado
com o efeito discriminatório desses retratos, que podem transmitir uma concepção
contrária à Convenção [Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial].82
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O exemplo serve para demonstrar que a alegação de que a manutenção de monumentos
dissonantes pode constituir um meio de violação aos direitos humanos encontra amparo em casos
semelhantes. Assim, levanta-se a discussão acerca de quando o regular gozo dos direitos culturais
pode ser limitado, o que retoma o antigo debate sobre a contradição entre o universalismo dos direitos
humanos e a diversidade cultural (ou relativismo cultural).
A diversidade cultural enquanto argumento, é relevante principalmente quando os
monumentos dissonantes estão ligados à história de determinados grupos, que rechaçam de forma
significativa os atos de destruição. É o caso dos sulistas brancos e dos africânderes, por exemplo.83
Sob esse prisma, poder-se-ia afirmar que o desmantelamento do patrimônio dissonante
seria uma violação dos direitos desses grupos e de seus integrantes de participarem da vida cultural,
o qual se encontra previsto no art. 15 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (PIDESC). Nesse sentido, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(CESCR),84 no Comentário Geral nº 21, destacou que a disposição impõe aos Estados-parte três
tipos de obrigações: (a) a obrigação de respeitar; (b) a obrigação de proteger; e (c) a obrigação de
cumprir.85
Para adimplir suas obrigações, os Estados-partes devem adotar, entre outras, medidas
específicas com o intuito de permitir que todos, individualmente ou de forma coletiva, “escolham
livremente sua própria identidade cultural”, “gozem da liberdade de opinião e de expressão” e que
“tenham acesso ao seu patrimônio cultural e linguístico e ao dos outros”.86 Para tanto, devem,
ainda, “respeitar e proteger o patrimônio cultural em todas as suas formas, em tempos de guerra e
paz, e na ocorrência de desastres naturais”, “adotando medidas para a proteção e promoção da
diversidade cultural”.87
Assim, a princípio, seria razoável concluir que os monumentos dissonantes, como
patrimônio cultural, estariam protegidos diante do direito dos indivíduos e grupos a eles ligados de
participarem da vida cultural. Como destaca um autor, a abordagem do CESCR “parece ter como
premissa a ideia de que a existência do patrimônio é uma coisa boa, e que os danos aos direitos
humanos decorrentes do patrimônio cultural estão relacionados à sua destruição, e não à sua
continuidade”.88 Contudo, argumentos divergentes podem ser suscitados.
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É certo que se partirmos da posição que os direitos culturais nada mais são que uma
especialização dos direitos humanos, deve-se concluir que, em tese, esses devem se integrar de
forma coesa ao sistema universal de proteção. A questão foi inclusive muito bem explicitada pela
relatora especial no campo dos direitos culturais do Conselho de Direitos Humanos da ONU em
um dos seus recentes relatórios:
Nem todas as expressões de diversidade cultural são aceitáveis quando vistas da
perspectiva dos direitos humanos universais. Cada tradição e prática identificada como
“cultural” tem que passar pelo teste dos direitos humanos universais e mostrar sua
capacidade de construir e manter a dignidade humana para ser legítima. (...) A
universalidade não pretende ser uma arma contra a diversidade cultural, nem é
diversidade cultural uma arma contra a universalidade [dos direitos humanos]. Os dois
princípios são mutuamente reforçados e interligados.89

Desse modo, não haveria que se falar em prevalência dos direitos culturais sobre outros
direitos humanos, sendo necessária a ponderação entre ambos em caso de eventuais conflitos.
Nesse sentido, o próprio CESCR aponta que o direito de participar da vida cultural não é absoluto,
estando sujeito a limitações.
O CESCR destaca que é dever dos Estados-parte, independente de quaisquer
particularidades regionais, “promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais” garantidos pelo Direito Internacional, não podendo a diversidade cultural invocada
para legitimar quaisquer violações a esses.90 Há ainda uma clara referência à adoção de medidas
limitadoras de práticas negativas que podem ser adotadas “para o bem estar geral em uma sociedade
democrática”.91 Trata-se da mesma lógica contida na Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural,92 na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais 93
e em instrumentos adotados por outros órgãos da ONU.94
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As disposições em muito se assemelham com as limitações às liberdades de expressão e
opinião previstas no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. O instrumento em tela
prevê que o exercício desses direitos pode ser restringido para “assegurar o respeito dos direitos e
da reputação das demais pessoas” ou para proteger a “moral pública”.95 Dessa forma, ainda que
considerássemos os monumentos dissonantes como forma de discurso protegida,96 seria possível
a utilização de argumentos semelhantes aos aplicáveis aos direitos culturais.
Portanto, sob a ótica dos direitos humanos, podemos concluir que é possível a limitação
dos princípios preservacionistas que recaem sobre os monumentos dissonantes. Contudo, diante
da inexistência de jurisprudência internacional sobre o tema, é difícil afirmar em quais casos um
bem cultural viola essas normas, assim como quando e em qual medida direitos culturais conexos
a esse patrimônio devem ser limitados. De fato, a problemática envolve muitos “ses” e a prática
internacional oferece poucos elementos para eliminar essa abstratividade.
Ousamos, no entanto, opinar que ainda que a manutenção glorificada ou honrosa dos
monumentos dissonantes possa ser repelida pelas normas de direitos humanos, a destruição desses
bens culturais seria medida desproporcional. A proporcionalidade é de extrema importância em
qualquer ponderação entre direitos humanos e é requisito necessário para quaisquer limitações ao
direito de participar da vida cultural.97
Diversos exemplos podem ser citados para demonstrar como monumentos dissonantes
podem ter destinações outras que não a destruição, sem que com isso perpetuem eventuais
violações. Pelo contrário, em muitos casos, a própria conservação do patrimônio colabora para o
aperfeiçoamento e efetividade das normas de direitos humanos.
O Szoborpark, na Hungria, demonstra como o contexto em que se encontram os bens
culturais é relevante para transformá-los de objetos contestados a instrumentos à serviço da
informação e da educação. O local é um museu a céu aberto, onde as estátuas e monumentos da
era comunista podem ser encontrados, funcionando também como um centro educacional. Seu
objetivo é justamente diferenciar-se do autoritarismo, o qual suplanta e destrói as memórias do
passado, posto que somente a democracia “é capaz de aceitar seu passado com todos os seus becos
sem saídas”.98
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O Complexo de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, é outro grandioso espécime. Utilizado
como campo de concentração e extermínio nazista, hoje o local é tido como crucial para a
preservação da memória dos crimes contra a humanidade cometidos no século passado e
ferramenta necessária para o enfrentamento aos cada vez mais comuns discursos negacionistas. Sua
importância universal para a história da humanidade e para a reafirmação da imprescindibilidade
do avanço e concretização dos direitos humanos é tamanha que hoje encontra-se inserido na Lista
do Patrimônio Mundial.
Esses bens culturais também podem desempenhar relevante papel na reconciliação entre
comunidades durante conturbados momentos de transição. Nesse sentido, cita-se o Monumento
Voortrekke, na África do Sul, fruto do nacionalismo africânder que ali reproduziu uma visão da
sociedade que legitimou o apartheid no país, consolidando narrativas heroicas fundadas em um
passado étnico e colonial. Desde o fim do regime segregacionista, no entanto, vem sendo objeto
de diversas políticas e atividades de reconciliação, na tentativa de se fortalecer o diálogo cultural e
a democracia sul-africana.99
Ante o exposto, consideramos que a conservação de monumentos dissonantes não
necessariamente é contraditória com a proteção dos direitos humanos. Pelo contrário, a destruição,
ainda que possa produzir valores per se, pode representar a perda de uma grande oportunidade de
utilizar-se desses bens em prol da própria ressignificação histórica que levou-os a serem
contestados.
6 CONCLUSÃO
O Direito Internacional do Patrimônio Cultural, devido aos próprios fatos que levaram ao
seu desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial, encontra-se solidificado sobre uma forte
lógica preservacionista. Parte-se do pressuposto que a conservação dos bens culturais é sempre
positiva e engrandece a diversidade cultural da humanidade. Por esse motivo, atos de destruição
tendem a sempre serem rechaçados.
Como ficou demonstrado, não existem elementos capazes de afastar a aplicação dessa
racionalidade aos monumentos dissonantes, os quais, ainda que raramente protegidos por
obrigações vinculantes, são regidos pelos princípios e diretrizes desse regime internacional.
Inexistem, do mesmo modo, elementos jurídicos capazes de fundamentar a existência de um direito
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à destruição desses bens, ainda que sob uma análise eminentemente centrada nas normas
internacionais de proteção dos direitos humanos.
Certo é que os recentes atos de desmantelamento de monumentos dissonantes fazem
emergir novas discussões acerca da participação dos indivíduos e grupos nas políticas de
identificação, conservação e destinação do patrimônio cultural, as quais geralmente são
concentradas pelos Estados.
Ainda que o Direito Internacional não apresente respostas suficientes para a solução da
problemática, a prática demonstra que existem numerosas e boas saídas que transcendem a
dicotomia destruição e estrita conservação. O patrimônio cultural pode e deve ser utilizado como
instrumento voltado ao fortalecimento da educação, do acesso à informação e do diálogo cultural.
Do mesmo modo, quando posto em contextos adequados, torna-se grande ferramenta para fins de
não-repetição de violações de direitos humanos.
Fato é que a questão ainda não foi tratada com a devida relevância no Direito Internacional,
seja por ter sido um fenômeno esporádico e eminentemente local, seja por seu caráter espinhoso
devido a questões sensíveis aos Estados. Contudo, os recentes eventos que deram destaque global
à problemática devem ser suficientes para tirar a discussão sobre a destruição dos monumentos do
plano de fundo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁFRICA DO SUL. South Africa’s Statement regarding protests in America following the
death

of

Mr

George

Floyd,

de

02

de

junho

de

2020.

Disponível

em:

http://www.dirco.gov.za/docs/2020/usa0602.htm. Acesso em: 20 jul. 2020.
BISSELL V, E. Perot. Monuments to the Confederacy and the Right to Destroy in CulturalProperty Law. The Yale Law Journal, [s.l.], v. 128, n. 4, p. 1130-1172, fev. 2019.
BLAKE, Janet. On Defining the Cultural Heritage. International And Comparative Law
Quarterly, [s.l.], v. 49, n. 1, p. 61-85, jan. 2000.
BLAKE, Janet. Taking a Human Rights Approach to Cultural Heritage Protection. Heritage &
Society, [S.L.], v. 4, n. 2, p. 199-238, set. 2011.

BLAKE, Janet. International Cultural Heritage Law. [s.i.]: Oxford University Press, 2015. 385
p.
BUTENKO, Victoria; GUMUCHIAN, Marie-louise. Lenin statue toppled in Ukraine protest.
CNN.

08

dez.

2013.

Disponível

em:

https://edition.cnn.com/2013/12/08/world/

europe/ukraine-protests/. Acesso em: 18 jul. 2020;
CERD. Concluding observations on the combined nineteenth to twenty-first periodic
reports of the Netherlands (CERD/C/NLD/CO/19-21), 2015.
CERSC. General comment No. 21 (E/C.12/GC/21), de 21 de dezembro 2009.
COSELHO DE DIREITOS HUMANOS DA ONU. Resolution on the promotion and
protection of the human rights and fundamental freedoms of Africans and of people of
African descent against excessive use of force and other human rights violations by law
enforcement officers (A/HRC/RES/43/1), 2020
DIAZ, Johnny et al. How Statues Are Falling Around the World: statues and monuments that have
long honored racist figures are being boxed up, spray-painted - or beheadead. The New York
Times, 2020. Disponível em: https://www.nytimes.com/2020/06/24/us/confederate-statuesphotos.html. Acesso em: 18 jul. 2020.
DONNELLY, Jack. Cultural Relativism and Universal Human Rights. Human Rights Quarterly,
[S.L.], v. 6, n. 4, p. 400, nov. 1984.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. National Historic Preservation Act (Public Law 89665). 1966.
FORREST, Craig. International Law and the Protection of Cultural Heritage. [s.i.]: Routledge,
2010. 458 p.

FRANCIONI, F.; LENZERINI, F. The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International
Law. European Journal Of International Law, [S.I.], v. 14, n. 4, p. 619-651, 1 set. 2003.
FRANCIONI, Francesco. Beyond State Sovereignty: the protection of cultural heritage as a shared
interest of humanity. Michigan Journal Of International Law, [S.I.], v. 25, n. 4, p. 1209-1228,
2004.
FRIGO, Manlio. Cultural property v. cultural heritage: a “battle of concepts” in international
law?. Revue Internationale de La Croix-rouge/international Review Of The Red Cross, [s.l.],
v. 86, n. 854, p. 367, jun. 2004.
HARRISON, Rodney. Heritage: critical approaches. Londres: Routledge, 2013. 268 p.
HENCKAERTS,

Jean-Marie;

DOSWALD-BECK,

Louise.

Customary

International

Humanitarian Law. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2005. 690 p. Vol. 1 – Rules.
INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Draft conclusions on identification of customary
international law, 2018. (ibid., conclusion 12).
LANDLER, Mark. ‘Get Rid of Them’: a statue falls as britain confronts its racist history. A Statue
Falls as Britain Confronts Its Racist History. The New York Times, 2020. Disponível em:
https://www.nytimes.com/2020/06/08/world/europe/edward-colston-statue-britainracism.html?searchResultPosition=4. Acesso em: 18 jul. 2020.
LIXINSKI, Lucas. Intangible Cultural Heritage in International Law. [S.I.]: OUP Oxford,
2013. 296 p
LIXINSKI, Lucas. Confederate Monuments and International Law. Wisconsin International
Law Journal, [S.L.], v. 32, p. 549-608, jan. 2018.
MOREIRA, Corina Maria Rodrigues. Entre monumentos e bandeiras: o patrimônio como
operador de leitura. Patrimônio e Memória, Assis, v. 14, n. 21, p.401-415, dez. 2018.

O'KEEFE, Roger. World Cultural Heritage: obligations to the international community as a
whole?. International And Comparative Law Quarterly, [S.L.], v. 53, n. 1, p. 189-209, jan. 2004.
PRONCZUK, Monika; ZAVERI, Mihir. Statue of Leopold II, Belgian King Who Brutalized
Congo, Is Removed in Antwerp. The New York Times, 2020. Disponível em:
https://www.nytimes.com/2020/06/09/world/europe/king-leopold-statue-antwerp.html.
Acesso em: 18 jul. 2020.
PROTT, Lyndel V.; O'KEEFE, Patrick J. ‘Cultural Heritage’ or ‘Cultural Property’? International
Journal Of Cultural Property, [s.l.], v. 1, n. 2, p. 307-320, jul. 1992.
RAHIM, Zamira; PICHETA, Rob. Thousands around the world protest George Floyd's death in
global

display

of

solidarity.

CNN,

2020.

Disponível

em:

https://edition.cnn.com/2020/06/01/world/george-floyd-global-protests-intl/index.html.
Acesso em: 18 jul. 2020.
RIEGL, Alois. O Culto Moderno Dos Monumentos: a sua essência e a sua origem. São Paulo:
Perspectiva, 2014. Tradução de: Werner Rothschild Davidsohn, Anat Falbel.
RODENBERG, Jeroen; WAGENAAR, Pieter. Essentializing ‘Black Pete’: competing narratives
surrounding the sinterklaas tradition in the netherlands. International Journal Of Heritage
Studies, [S.L.], v. 22, n. 9, p. 716-728, 15 jun. 2016.
SÃO PAULO (Estado). Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado de São Paulo. Resolução SC 31/85, de 07 de maio de 1985. Diário Oficial do
Estado de São Paulo: Seção I, p. 16, 08 mai. 1985.
SÃO PAULO (Município). Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural
e Ambiental da Cidade de São Paulo. Resolução 05/91, de 05 de abril de 1991. Diário Oficial da
Cidade de São Paulo: p. 11, 10 abr. 1991.
SCHORLEMER, Sabine; STOLL, Peter-Tobias (ed.). The UNESCO Convention on the
Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions: explanatory notes. [S.I.]:
Springer, 2014. 802 p.

SHEBELIST, Serhii. "Leninfall": The lack of adequate commemoration policy in Ukraine provokes
the new tide of the “war of monuments”. День (The Day). Kiev, 30 set. 2013. Disponível em:
http://day.kyiv.ua/en/article/society/leninfall. Acesso em: 18 jul. 2020.
SOLIS, Gary D.. The Law of Armed Conflict: international humanitarian law in war. Nova
Iorque: Cambridge University Press, 2010. 693 p.
STANCILL, Jane. Protesters topple Silent Sam Confederate statue at UNC. The News &
Observer.

Raleigh.

21

ago.

2018.

Disponível

em:

https://www.newsobserver.com/news/local/education/article217035815.html. Acesso em: 18
jul. 2020.
SUNDER, Madhavi. Cultural Dissent. Stanford Law Review, [s.l.], v. 54, n. 3, p. 495-567, abr.
2002.
TEAGUE, Matthew. ‘If I had my gun on me, I‘d shoot him‘: the civil war over statues in New
Orleans.

Guardian

US,

New

York,

1

maio

2017.

Disponível

em:

https://www.theguardian.com/cities/2017/may/01/gun-shoot-civil-war-statues-new-orleans.
Acesso em: 18 jul. 2020.
TOMLINSON, Simon. Memorials to British colonials attacked across South Africa as protesters
demand statues honouring 'racist' figures from its past are removed. Daily Mail. Londres. 14 abr.
2015. Disponível em: https://www.dailymail.co.uk/news/article-3038655/Memorials-Britishcolonials-attacked-South-Africa-protesters-demand-statues-honouring-racist-figures-pastremoved.html. Acesso em: 18 jul. 2020.
TPII. The Prosecutor v. Kordić & Čerkez. Julgamento, 2001.
UNESCO. Convenção para Proteção de Bens Culturais em caso de conflito armado, 1954.
UNESCO. Recomendação sobre princípios internacionais aplicáveis às escavações
arqueológicas, 1956.

UNESCO. Recomendação relativa à proteção da beleza e do caráter das paisagens e sítios,
1962.
UNESCO. Recomendação sobre medidas destinadas a proibir e impedir a exportação, a
importação e a transferência de propriedade ilícitas de bens culturais, 1964.
UNESCO. Recomendação relativa à preservação de bens culturais ameaçados por obras
públicas ou privadas, 1968.
UNESCO. Convenção Relativa às Medidas a Serem Adotadas para Proibir e Impedir a
Importação, Exportação e Transferência de Propriedades Ilícitas dos Bens Culturais, 1970.
UNESCO. Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, 1972.
UNESCO.

Documento

CC-79/CONF.003/13.

Cairo,

1979.

Disponível

em:

https://whc.unesco.org/archive/1979/cc-79-conf003-13e.pdf. Acesso em: 15 jan. 2020.
UNESCO. Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, 2001.
UNESCO. Acts constituting a crime against the common heritage of humanity (DOC 31
C/46). Paris, 2001b.
UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 2003.
UNESCO. Declaração sobre a Destruição Intencional do Patrimônio Cultural. Paris, 2003b.
UNESCO. Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais, 2005.
UNESCO. Decisions adopted at the 31st Session of the World Heritage Committee,
Christchurch, 2007.
UNESCO. Report of the decisions adopted by the world heritage committee at its 34th
session (WHC-10/34.COM/20). Paris, 2010.

UNESCO. Rules of Procedure concerning recommendations to Member States and
international conventions covered by the terms of Article IV, paragraph 4, of the
Constitution. Paris, 2012. (ibid., art. 1)
UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention, 2019. Disponível em: https://whc.unesco.org/en/guidelines/. Acesso em: 18 jul.
2020.
UNESCO. Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
In: UNESCO. Basic Texts. Paris, 2020.
UNIÃO AFRICANA. Statement of the Chairperson following the murder of George Floyd
in

the

USA,

de

29

de

maio

de

2020.

Disponível

em:

https://au.int/en/pressreleases/20200529/statement-chairperson-following-murder-georgefloyd-usa. Acesso em 20 jul. 2020.
UNIDROIT. Convenção da UNIDROIT sobre Bens Culturais Furtados ou Ilicitamente
Exportados, 1995.

A APLICAÇÃO DO DIREITO HUMANITÁRIO PELO SISTEMA
INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS1
Maria Clara Vieira Martins Farias2
1. INTRODUÇÃO E PROBLEMA DA PESQUISA
A presente pesquisa procura analisar o papel do Sistema Interamericano de Direitos
Humanos no desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário (DIH), tendo em vista o
contexto de conflitos armados não internacionais ocorridos na América Latina, nos quais
violações a direitos humanos e às normas de direito humanitário por parte do Estado foram
recorrentes.
Nesse sentido, diversas vezes o SIDH foi acionado na busca de uma reparação às
mencionadas violações. Assim, busca-se observar, a partir de uma análise de casos práticos
situados no contexto contemporâneo latino-americano, a forma com a qual o SIDH utiliza as
fontes do Direito Internacional Humanitário, tendo em vista, por um lado, o caráter de lex
speciallis atribuído ao DIH em relação aos Direitos Humanos e, por outro lado, os limites da
competência da Corte impostos pela Convenção Americana de Direitos Humanos.
2. METODOLOGIA E MATERIAL ANALISADO
Recorreu-se, para o desenvolvimento deste trabalho, à análise jurisprudencial do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos e às referências doutrinárias sobre o tema, por
meio da análise de artigos acadêmicos..
A pesquisa jurisprudencial pautou-se na análise de casos que tratam de violações de
direitos no contexto de conflitos armados na América Latina e resultou na seleção dos
seguintes:
(i) Caso Juan Carlos Abella vs. Argentina (‘La Tablada’, 1997): é o primeiro caso em que o
SIDH tratou da aplicação das normas de DIH, julgado pela Comissão;
(ii) Caso Las Palmeras vs Colômbia (2000): primeiro caso julgado pela CtIDH que trata do
tema;
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(iii) Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala (2000); Caso de las Hermanas Serrano Cruz
Vs. El Salvador (2004); Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colômbia (2005);
Caso “Masacres de El Mozote” Vs. El Salvador (2012); Caso Masacre de Santo
Domingo

Vs.

Colômbia (2012): outros casos paradigmáticos que lidam com a

problemática da competência da corte para aplicar DIH, em diferentes recortes temporais,
para que possam ser observadas eventuais mudanças jurisprudenciais; e
(iv) Caso Vásquez Durand e outros Vs. Equador (2017): é o caso mais recente julgado pela
CtIDH que aborda violações de direitos ocorridas no contexto de conflitos armados.

3. HIPÓTESE LEVANTADA
Considerando que a Comissão e a CtIDH possuem competência ratione materiae
delimitada na Convenção Americana para julgar somente violações perpetradas contra a
própria Convenção, a hipótese aventada é de que não haveria uma aplicação direta das fontes
do DIH, nem tampouco uma construção jurisprudencial concisa e uniforme sobre o tema.
4. CONCLUSÕES
Inicialmente, constata-se uma divergência no entendimento proposto pela Comissão e
pela Corte em relação à sua competência para condenar um Estado por infrações ao DIH.
Enquanto a primeira entende ser possível a aplicação direta das fontes e institutos do DIH
para tratar de suas violações e, assim, condenar um Estado pelo seu descumprimento (Caso La
Tablada, 2000), a Corte estabelece, desde o primeiro caso julgado por ela (Las Palmeras,
2000), que não é possível essa aplicação direta, em razão do limite imposto pela Convenção.
Assim, ao menos num primeiro momento, a CtIDH utiliza dos instrumentos do DIH
como maneira de interpretação da Convenção - por meio de um teste de compatibilidade entre
as normas - e, no âmbito das condenações, restringe-se a dispor apenas sobre os
descumprimentos à Convenção.
No entanto, nos casos mais recentes julgados pela Corte, ainda que ela mantenha o
entendimento de que não é possível a aplicação direta do DIH, nota-se uma maior expansão
do exercício interpretativo feito pela CtIDH, vez que há, em determinados casos, a menção
direta de que o Estado-réu violou princípios e normas humanitárias. Um exemplo observado é
o Caso “Masacre de Santo Domingo” vs. Colômbia (2012), em que a Corte reconheceu,
manifestamente, que a Colômbia havia violado os princípios da distinção, da precaução e da
prevenção, normas bases do DIH.

A CODIFICAÇÃO DAS IMUNIDADES DE ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS NA OEA
Sarah Cançado Tonani*

RESUMO:

Em 2018, o Comitê Jurídico Interamericano, órgão responsável pela codificação
e desenvolvimento progressivo do direito internacional no âmbito da Organização dos
Estados Americanos (OEA), adotou um guia prático sobre as imunidades de organizações
internacionais.
O Guia elenca dez diretrizes ou orientações (guidelines) que, em suma,
reconhecem o caráter funcional das imunidades de organizações internacionais e a
exceção para atos comerciais; identificam que as normas de imunidade de organizações
internacionais são aquelas contidas em tratados e acordos de sede; declara que as
organizações internacionais devem promover meios adequados e eficientes de solução de
controvérsias, que devem comparecer perante tribunais nacionais para arguir sua
imunidade e que têm o dever de cooperar com a justiça do Estado receptor; por fim, alerta
que a renúncia à imunidade deve ser expressa e que a renúncia à imunidade de jurisdição
não compreende, necessariamente, a renúncia à imunidade de execução, sendo a
imunidade de execução de caráter absoluto.
Esse documento foi selecionado como objeto de análise da presente pesquisa que
se dedicou a responder duas questões principais. Primeiramente, qual é a potencial
relevância desse documento para os Estados Americanos¿ E, esse documento promove a
proteção dos direitos de acesso à jurisdição e à reparação de forma compatível com as
normas de direito internacional existentes¿
Em relação à primeira questão, a metodologia empregada foi a comparação do
guia publicado pelo CJI com os relatórios e draft articles produzidos pela Comissão de
Direito Internacional sobre o tema entre 1976 e 1992. Entende-se que os materiais
produzidos pela CDI permitem conhecer, até certo ponto, a visão do direito internacional
geral sobre imunidades de OIs. Dessa forma, buscou-se analisar se o CJI identifica a
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existência de normas regionais relativas às imunidades de organizações internacionais, o
que tornaria o documento especialmente relevante para a região americana.
Embora não se tenha identificado qualquer peculiaridade regional, conclui-se que
o Guia Prático sobre Imunidade de Organizações Internacionais poderá ser útil na medida
em que se dedica a esclarecer o escopo de determinadas normas que os Estados
americanos possuem dificuldade em aplicar.
Para responder à segunda questão, foram analisados os principais tratados de
Direitos Humanos aplicáveis e a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos,
em especial o caso Waite and Kennedy v. Alemanha.
Em relação ao direito de acesso à jurisdição, observou-se que (1) o documento
aplica equivocadamente a lógica do caso Waite and Kennedy v. Alemanha aos casos não
cobertos por imunidade, (2) revela um excesso de conservadorismo ao dispor que mesmo
as disputas em que a imunidade não se aplica só poderão ser submetidas à jurisdição
nacional com o consentimento da organização internacional e, por fim, (3) deixa de
abordar a controvérsia central da exceção por violação ao acesso à jurisdição.
Nesse ponto, o CJI parece buscar minimizar ao máximo a possível atuação das
jurisdições nacionais na aplicação de imunidades de organizações internacionais, o que
pode contribuir para a preservação dessas entidades e do próprio direito internacional.
Por outro lado, claramente se deixa a deriva a proteção do direito de acesso à jurisdição.
Em relação ao direito à reparação, observa-se que o documento conclui pelo
caráter absoluto da imunidade à execução das organizações internacionais, em
conformidade com o posicionamento majoritário de direito internacional. Se colocou,
então, uma questão subsidiária: o CJI deixou de aproveitar uma oportunidade de
promover o desenvolvimento progressivo e melhor desempenhar suas funções¿
Na busca de satisfazer o direito à reparação, estão surgindo alternativas
jurisprudenciais e convencionais – mesmo que de pequena expressão – que oneram o
Estado diretamente. Diante disso, defende-se que o CJI poderia ter se valido do
desenvolvimento progressivo para defender a relativização da imunidade de execução de
organizações internacionais. Assim, o órgão poderia melhor proteger os interesses
estatais, exercendo, ainda, uma interpretação mais coerente das normas de imunidade com
o direito à reparação.

Diplomacia Jurídica Brasileira e o Tratado de Proibição de Armas
Nucleares (2017)
Théo Soares de Carvalho1

Resumo: O trabalho busca resumir a participação da delegação brasileira na criação e no
desenvolvimento do Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN), de 2017, que entrou em vigor
no dia 22 de janeiro de 2021. Passando pelo Grupo de Trabalho Aberto da Assembleia Geral das
Nações Unidas (AGNU) e pela Conferência das Nações Unidas para negociar um instrumento
juridicamente vinculativo para proibir armas nucleares, levando à sua total eliminação, o breve
resgate histórico pretende rememorar à sociedade política brasileira a importância da ratificação,
ainda não concluída, do TPAN pelo Brasil.
Palavras-chave: Brasil; Tratado de Proibição de Armas Nucleares; diplomacia jurídica;
ONU; desarmamento.

Abstract: The current work aims to analyse the participation of the Brazilian delegation in
the creation and development of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), from
2017, that entered into force on 22 January 2021. Starting by the Work Group from the United
Nations’ General Assembly (UNGA) and going through the United Nations Conference to Negotiate
a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards their Total Elimination,
this brief history intends to remember the Brazilian political society the importance of the ratification,
yet to be concluded, of the TPNW by Brazil.
Keywords: Brazil; Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons; judicial diplomacy; UN;
disarmament.
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Introdução
O Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN) foi o resultado de um longo e intenso
processo de negociação entre os Estados não nuclearmente armados. Tendo como base as conclusões
das Conferências Humanitárias, o Grupo de Trabalho Aberto levando adiante negociações
multilaterais de desarmamento nuclear foi iniciativa da Assembleia Geral das Nações Unidas
(AGNU) para avançar no tópico do desarmamento nuclear, principalmente levando em consideração
o artigo VI do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), obrigação a todos os Estados
de buscar esse desarmamento. A partir do Grupo de Trabalho, a Conferência das Nações Unidas para
negociar um instrumento juridicamente vinculativo para proibir armas nucleares, levando à sua total
eliminação foi chamada e, dela, surge o TPAN. O Itamaraty teve participação fundamental durante
todo esse processo, desde o Grupo de Trabalho à assinatura do TPAN. Ver-se-á que as propostas
brasileiras foram, em geral, aceitas pela Conferência de criação do Tratado, e que a abordagem ao
desarmamento defendida pela delegação brasileira no Grupo de Trabalho foi a adotada pelos Estados.
Mesmo com a participação intensa, porém, o Brasil ainda não ratificou o TPAN, o que demonstra
uma falta de consistência na posição jurídica do país, que deve ratificá-lo se pretende continuar tendo
protagonismo nessa nova arquitetura, já fundamental politicamente para mudar o rumo da agenda do
desarmamento nuclear global.
Grupo de Trabalho Aberto levando adiante negociações multilaterais de desarmamento
nuclear
A começar pelo Grupo de Trabalho Aberto levando adiante negociações multilaterais de
desarmamento nuclear da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), o que se pode evidenciar,
a partir do documento (A/71/371, de 01/09/2016) do Grupo de Trabalho que clamou aos países a
participarem nas conferências para a confecção do tratado de 2017, é o debate acerca de quais medidas
adotar para que se caminhasse na direção do desarmamento de maneira efetiva. Quatro abordagens
foram postas como possíveis por diferentes países, cada qual com ações diversas: a primeira defendia
a adoção de um tratado de proibição que não dependeria dos Estados Nuclearmente Armados (NWS)
e que poderia ser imediatamente posto em vigor. Como argumentos favoráveis a essa visão, países
defenderam que a ação seria um passo parcial (interim step) na direção do desarmamento total, visto
que ajudaria no processo de estigmatização das armas nucleares, além de, de fato, envolver países de

todo o mundo num documento juridicamente vinculante sobre o tema, nunca antes posto dessa
maneira.2
Uma segunda visão, também defendida no Grupo de Trabalho, foi a possibilidade de uma
convenção abrangente sobre armas nucleares. De acordo com ela, o ideal seria a criação desse
instrumento que já indicaria, diferentemente da primeira proposta, todo o processo de desarmamento
nuclear para garantir a segurança jurídica do documento, sendo ele confiável e universal. Porém, a
proposta recebeu diversas críticas por ignorar o fato de que haveria, para a ideia se tornar real, a
necessidade de participação ativa dos próprios Estados Nuclearmente Armados para a confecção das
regras do processo de desarmamento em si, a forma como se daria, sem que houvesse desrespeito à
soberania nacional.3 Como é difícil pensar na adesão imediata dos NWS a tal convenção, uma
contraproposta mais politicamente viável foi colocada, qual seja, a criação de um acordo-quadro, seja
por uma série de instrumentos mutuamente reforçados, seja por um documento geral que pudesse ser
complementado por protocolos e outros documentos para a gradual eliminação das armas nucleares,
sem que houvesse muita pressão inicial na direção dos Estados Nuclearmente Armados.4
Nesse embate, é necessário encaixar as medidas postas como possíveis em dois grupos
amplamente citados pelos Estados e pelos documentos do Grupo de Trabalho: as interim legal
measures e as end-state legal measures. Em relação às primeiras, trata-se de medidas tomadas com o
objetivo de levar à eliminação das armas nucleares; e às segundas, como definidas pela delegação
brasileira, “a core set of prohibitions and obligations, to be applied non-discriminatorily to all States,
regarding nuclear weapons themselves and nuclear fissile material”.5 Ou seja, a discussão girava em
torno de adotar primeiro medidas intermediárias que levam à eliminação (interim) ou medidas gerais
que pudessem ser aplicadas a todos (end-state). Para o Brasil, por mais que não houvesse uma relação
necessária de precedência entre as duas, fazia mais sentido iniciar o processo com as últimas, visto
que, ao pensar o que se quer como resultado das ações intermediárias, torna-se mais fácil delimitar
quais serão essas ações. Como, porém, a delegação do país não apoiava a opção da convenção
abrangente (por problemas de efetividade) nem a possibilidade do acordo-quadro (por ser
temporalmente problemática, visto que os Estados Nuclearmente Armados poderiam atrasar
eternamente com a falta de um quadro temporal específico), restou como opção a defesa de um tratado
de proibição, nos moldes da primeira abordagem, mas com uma diferença fundamental em relação a
ela: para o Brasil, o tratado deveria se propor a lidar com as end-state measures, sem que houvesse
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em relação às próprias armas nucleares e ao material físsil nuclear”. A/AC.286/WP.10, p. 1.
3

imediata adoção de interim measures, que seriam posteriormente colocadas por protocolos
adicionais.6
Na visão da diplomacia brasileira, essa discordância se deu pela diferenciação entre a
universalidade do tratado como pré-condição ou como meta.7 Um exemplo do primeiro caso é o
Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT) que, mesmo possuindo mais de 150
ratificações, demanda unanimidade num determinado grupo de Estados para entrar em vigor
(universalidade como pré-condição). Essa seria a situação da abordagem do tratado de proibição
como interim step, que para ser efetivo como tal demandaria a adoção de medidas específicas de
eliminação de armas nucleares (interim measures), o que só teria adesão universal com a participação
de Estados Nuclearmente Armados na própria confecção do tratado. Por mais que não seja uma
universalidade como pré-condição legal, é pré-condição política. Por outro lado, a universalidade
como meta é o caso do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (NPT), que, por mais que
tenha seus problemas, pode ser visto como mais efetivo na prática que o CTBT. Essa seria a situação
da abordagem híbrida: não necessitaria a adoção de interim measures, possibilitando maior manejo
político para posterior ratificação por Estados Nuclearmente Armados.
A visão brasileira se encaixa no que foi chamado de abordagem híbrida, a quarta defendida
nos debates do Grupo de Trabalho. Em relação ao que de fato foi decidido no documento do Grupo,
a chamada para a conferência com objetivo de produzir um instrumento juridicamente vinculante para
a proibição das armas nucleares mostra que ao menos duas das quatro abordagens principais foram
deixadas de lado num primeiro momento: a visão da convenção abrangente (em razão da
impossibilidade política de se pensar na participação dos Estados Nuclearmente Armados em tais
conferências); e a do acordo-quadro (por ser temporalmente inviável). Adiante, será discutido o
embate entre as duas abordagens restantes (híbrida, defendida pelo Brasil, e do tratado de proibição
como interim step) de acordo com o que foi decidido no próprio Tratado.
A título de citação, mais duas abordagens foram defendidas no Grupo de Trabalho, sendo elas
a abordagem progressiva, que via a necessidade de, aos poucos, adotar medidas específicas
(explicitadas por documento apresentado pelos Estados defensores da visão) para cumprir o artigo VI
do NPT e desenvolver a ideia do desarmamento até sua universalidade; e a possibilidade de adicionar
protocolos ao próprio NPT. Por fim, o parágrafo 67 do documento apresentado pelo Grupo de
Trabalho à Assembleia Geral das Nações Unidas recomendou a reunião dos Estados para discutir um
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Ibid, p. 3.
A/AC.286/WP.37, p. 2.

documento legalmente vinculante que proíba armas nucleares8, o que teve discordância apenas do
grupo de Estados defensores da abordagem progressiva.9
Como dito no parágrafo anterior, a A/71/371 do Grupo de Trabalho debatida até aqui apenas
recomendou a possibilidade de os países organizarem uma conferência, em 2017, para produzir um
documento juridicamente vinculante que proíba armas nucleares. Outro documento, porém, foi o
responsável por decidir pela execução da conferência. Trata-se da A/RES/71/258, de 23 de dezembro
de 2016, de autoria de seis países: Brasil, África do Sul, Áustria, Irlanda, México e Nigéria10, que diz:
8. Decides to convene in 2017 a United Nations conference to negotiate a legally binding
instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination;
9. Encourages all Member States to participate in the conference;
10. Decides that the conference shall convene in New York, under the rules of procedure of
the General Assembly unless otherwise agreed by the conference, from 27 to 31 March and
from 15 June to 7 July 2017, with the participation and contribution of international
organizations and civil society representatives.11

Conferência de confecção do Tratado
A Conferência das Nações Unidas para negociar um instrumento juridicamente vinculativo
para proibir armas nucleares, levando à sua total eliminação, aconteceu no ano de 2017 com o objetivo
de concluir os trabalhos do Grupo de Trabalho Aberto num documento formal que pusesse os Estados
não-Nuclearmente Armados (NNWS) na linha de frente do combate ao armamento nuclear. Durante
todas as 29 reuniões, todos os aspectos do futuro Tratado foram debatidos minuciosamente, para que,
ao final, se chegasse ao Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN). Especificamente sobre a
participação brasileira nesse processo, mais de 30 propostas foram feitas ao documento, como se verá,
considerando as cláusulas preambulares, as obrigações legais e os arranjos institucionais. Essas três
partes serão debatidas separadamente e nessa ordem, a mesma usada na Conferência.
Cláusulas preambulares
Na reunião de abertura da Conferência do tratado não houve declaração brasileira. Porém, o
representante permanente de El Salvador nas Nações Unidas, Sr. Rubén Ignacio Zamora Rivas,
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A/71/371, p. 19.
Grupo dos 24: Alemanha, Austrália, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia,
Finlândia, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Noruega, Polônia, Portugal, República da Coreia,
Romênia e Turquia.
10
CANÇADO TRINDADE. P. 20.
11
“8. Decide convocar em 2017 uma conferência das Nações Unidas para negociar um instrumento juridicamente
vinculativo para proibir armas nucleares, levando à sua total eliminação; 9. Encoraja todos os Estados a participarem da
conferência; 10. Decide que a conferência se reunirá em Nova York, de acordo com o regulamento interno da Assembleia
Geral, salvo acordo em contrário da conferência, de 27 a 31 de março e de 15 de junho a 7 de julho de 2017, com a
participação e contribuição de representantes de organizações internacionais e da sociedade civil”. A/RES/71/258, p. 4.
9

discursou em nome da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC)12. De seu
discurso, há um ponto importante, que vai de encontro com a Opinião Consultiva da Corte
Internacional de Justiça (CIJ) de 1996, intitulada Legality Of The Threat Or Use Of Nuclear Weapons.
No documento da Corte, e mais especificamente em seus parágrafos 9513 e 9714, a CIJ declara não ser
possível afirmar se o uso de armas nucleares é ilegal em qualquer circunstância: não havia, para a
maioria dos juízes, elementos de fato que comprovassem a inexistência da possibilidade de esse uso
conseguir distinguir civis e militares e não causar sofrimento desnecessário aos combatentes15. A
Corte, em 1996, não tinha a base técnica das Conferências sobre o impacto humanitário das armas
nucleares de Oslo, Nayarit e Viena (ocorridas entre 2013 e 2014) e, por isso (por não ter elementos
suficientes para tomar partido, como expresso no parágrafo 95 da Opinião), preferiu se escusar de
decidir sobre o tópico. Já no discurso do Sr. Rivas, fica clara a posição de que “las armas nucleares
no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia, y que el uso y la amenaza de su uso constituye un
crime contra la humanidad y una violación [...] de los derechos internacionales humanitarios, así
como a la Carta de las Naciones Unidas.”16 Assim, a CELAC vai além da Opinião Consultiva da
CIJ ao afirmar que não há qualquer circunstância cabível para a utilização (ou sua ameaça) de armas
nucleares.
A primeira manifestação brasileira na Conferência se deu na 3ª reunião. O Sr. Mauro Vieira,
à época Representante Permanente do Brasil nas Nações Unidas, foi quem se pronunciou, declarando
que a negociação de um Tratado proibindo armas nucleares levaria, no futuro, à total eliminação desse
artifício – sendo este um dever da comunidade internacional. Para Vieira, esta seria medida efetiva
de desarmamento, sendo reconhecida no futuro como crucial para a construção da sobrevivência do
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Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Dominica, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Trinidad e
Tobago, Uruguai e Venezuela.
13
“Nor can the Court make a determination on the validity of the view that the recourse to nuclear weapons would be
illegal in any circumstance owing to their inherent and total incompatibility with the law applicable in armed conflict.
Certainly, as the Court has already indicated, the principles and rules of law applicable in armed conflict - at the heart of
which is the overriding consideration of humanity - make the conduct of armed hostilities subject to a number of strict
requirements. Thus, methods and means of warfare, which would preclude any distinction between civilian and military
targets, or which would result in unnecessary suffering to combatants, are prohibited. In view of the unique characteristics
of nuclear weapons, to which the Court has referred above, the use of such weapons in fact seems scarcely reconcilable
with respect for such requirements. Nevertheless, the Court considers that it does not have sufficient elements to enable
it to conclude with certainty that the use of nuclear weapons would necessarily be at variance with the principles and rules
of law applicable in armed conflict in any circumstance”.
14
“Accordingly, in view of the present state of international law viewed as a whole, as examined above by the Court, and
of the elements of fact at its disposal, the Court is led to observe that it cannot reach a definitive conclusion as to the
legality or illegality of the use of nuclear weapons by a State in an extreme circumstance of self-defence, in which its very
survival would be at stake”.
15
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Legality of The Threat or Use of Nuclear Weapons. Pp. 262-263.
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(1ST MEETING) UNITED NATIONS CONFERENCE TO NEGOTIATE A LEGALLY BINDING INSTRUMENT
TO PROHIBIT NUCLEAR WEAPONS, LEADING TOWARD THEIR TOTAL ELIMINATION (27-31 MARCH
2017).

Planeta.17 Foi na 4ª reunião, porém, que se começou a discutir aspectos mais pragmáticos do possível
Tratado, com o início dos debates acerca das cláusulas preambulares do documento. Logo no início
do encontro, mais especificamente como quinto orador da lista, o Vice Representante Permanente do
Brasil nas Nações Unidas, Sr. Guilherme de Aguiar Patriota, ofereceu 14 ideias de tópicos para o
preâmbulo do Tratado. Destas, 11 foram colocadas no primeiro draft e se mantiveram até a publicação
do documento final, como demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1 – Cláusulas preambulares propostas pela delegação brasileira e aprovadas no Tratado
sobre a Proibição de Armas Nucleares (2017)
Proposta brasileira18

Cláusula com referência ao Tratado de NãoProliferação de Armas Nucleares

Cláusula com referência a ser o Tratado passo em
direção à eliminação das armas nucleares

Cláusula reconhecendo a complexidade de e a
interrelação entre consequências na saúde, no meio
ambiente, na infraestrutura (não colocado no
Tratado), na segurança alimentar, no clima (não
colocado no Tratado), no desenvolvimento, na
coesão social e na economia global

Cláusula expondo o Tratado como serviço longo
mas moral e legal da comunidade internacional

17

Texto preambular
Reafirmando también que la aplicación plena y
efectiva del Tratado sobre la No Proliferación de
las Armas Nucleares, piedra angular del régimen
de desarme y no proliferación nucleares, tiene una
función vital en la promoción de la paz y la
seguridad internacionales19
Reconociendo que una prohibición jurídicamente
vinculante de las armas nucleares constituye una
contribución importante para el logro y el
mantenimiento de un mundo libre de armas
nucleares, incluida la eliminación irreversible,
verificable y transparente de las armas nucleares, y
decididos a actuar con ese fin,
Decididos a actuar con miras a lograr avances
efectivos para alcanzar el desarme general y
completo bajo un control internacional estricto y
eficaz20
Conocedores de que las catastróficas
consecuencias de las armas nucleares no pueden
ser atendidas adecuadamente, trascienden las
fronteras nacionales, tienen graves repercusiones
para la supervivencia humana, el medio ambiente,
el desarrollo socioeconómico, la economía
mundial, la seguridad alimentaria y la salud de las
generaciones actuales y futuras, y tienen un efecto
desproporcionado em las mujeres y las niñas,
incluso como resultado de la radiación ionizante21
Reconociendo los imperativos éticos para el
desarme nuclear y la urgencia de lograr y
mantener un mundo libre de armas nucleares, bien
público mundial de primer orden que responde a
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(4TH MEETING) UNITED NATIONS CONFERENCE TO NEGOTIATE A LEGALLY BINDING INSTRUMENT
TO PROHIBIT NUCLEAR WEAPONS, LEADING TOWARD THEIR TOTAL ELIMINATION (27-31 MARCH
2017).
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NAÇÕES UNIDAS. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. P. 2.
20
Ibid, p. 2.
21
Ibid, p. 1.

Cláusula com referência à Carta das Nações Unidas

Cláusula com referência à 1ª Resolução da
Assembleia Geral das Nações Unidas

Cláusula com referência aos Direitos Internacionais
Humanitário e dos Direitos Humanos

Cláusula com referência aos princípios do Direito
Internacional Humanitário relacionados à escolha
dos meios de guerra e à distinção entre civis e
militares

Cláusula com reconhecimento da contribuição da
sociedade civil e de todos que ajudaram para tornar
a conferência e o Tratado uma realidade

Cláusula com reconhecimento da contribuição dos
Tratados de Zonas Livres de Armas Nucleares

Cláusula com referência ao uso pacífico da energia
nuclear
22

Ibid, p. 1.
Ibid, p. 1.
24
Ibid, p. 2.
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26
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27
Ibid, p. 3.
28
Ibid, p. 3.
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intereses tanto nacionales como de seguridad
colectiva22
Decididos a contribuir a la realización de los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas23
Recordando también la primera resolución de la
Asemblea General de las Naciones Unidas,
aprobada el 24 de enero de 1946, y las
resoluciones posteriores en las que se hace un
llamamiento a la eliminación de las armas
nucleares24
Reafirmando la necesidad de que todos los Estados
cumplan en todo momento el derecho internacional
aplicable, incluidos el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los
derechos humanos25
Basándose en los principios y normas del derecho
internacional humanitario, en particular el
principio según el cual el derecho de las partes en
un conflito armado a elegir los métodos o medios
de combate no es ilimitado, la norma de la
distinción, la prohibición de ataques
indiscriminados, las normas relativas a la
proporcionalidad y las precauciones en el ataque,
la prohibición del uso de armas que, por su
naturaleza, puedan causar daños superfluos o
sufrimientos innecesarios, y las normas para la
protección del medio ambiente26
Destacando la importancia de la conciencia pública
para promover los principios de humanidad, como
pone de manifiesto el llamamiento para la
eliminación total de las armas nucleares, y
reconociendo los esfuerzos realizados a tal fin por
las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, otras
organizaciones internacionales y regionales,
organizaciones no gubernamentales, líderes
religiosos, parlamentarios, académicos y los
hibakusha27
Reafirmando la convicción de que la creación de
zonas libres de armas nucleares reconocidas
internacionalmente sobre la base de acuerdos
subscritos libremente por los Estados de la región
afectada promueve la paz y la seguridade
mundiales y regionales, fortalece el régimen de no
proliferación nuclear y contribuye a la consecución
del objetivo del desarme nuclear28
Poniendo de relieve que nada de lo dispuesto en el
presente Tratado se interpretará en el sentido de

afectar el derecho inalienable de sus Estados
partes a desarrollar la investigación, la producción
y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos
sin discriminación29

Na 7ª reunião, com representantes da comunidade acadêmica, o Vice Representante
Permanente explicou com maior especificidade a ambição de se falar em eliminação de armas
nucleares já nas cláusulas preambulares:
In the preamble, we have to be possibly more ambitious than in the operative parts, because
in the preamble we have to indicate what is the ultimate direction that we are going. So, we
have to not only make all the references to why we are prohibiting, but also indicating that
we are doing this as a first step towards elimination. Though, the focus is on prohibition.30

As três propostas que ficaram para trás foram: referências ao processo humanitário
(Conferências sobre o impacto humanitário das armas nucleares de Oslo, Nayarit e Viena);
reafirmação dos propósitos do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares; e colocação da
urgência em fazer progresso em relação ao artigo 6 do mesmo tratado. Como o próprio Sr. Guilherme
Patriota coloca no discurso, o preâmbulo é onde se pode ser mais ambicioso, principalmente dizendo
com clareza a direção que o Tratado busca dar sobre o tópico (desarmamento nuclear). Por mais que
não tenha havido discussões nesse sentido, ao menos nos debates formais, a menção ao Tratado de
Não Proliferação e, principalmente, a seu artigo 631, seria importante como método de pressão política
aos Estados Nuclearmente Armados (NWS). Normalmente, todas as resoluções do Conselho de
Segurança e acordos feitos entre os NWS relacionados ao desarmamento fazem menção ao artigo 6,
como uma forma de provar que o objetivo do artigo está, sim, sendo perseguido por aqueles Estados.
Se colocado no preâmbulo do TPAN, haveria, ali, uma resposta política a isso, com os signatários
tornando claro que esse Tratado, sim, seria um concreto passo adiante na agenda do desarmamento
nuclear.
Obrigações legais
Já na 5ª reunião, começou-se a debater questões legais relacionadas ao corpo do futuro
Tratado. A participação brasileira nessas discussões foi robusta, e se iniciou no primeiro encontro
com este fim, no discurso do Sr. Guilherme Patriota. A primeira palavra se deu no sentido de fixar

29

Ibid, p. 3.
(7TH MEETING) UNITED NATIONS CONFERENCE TO NEGOTIATE A LEGALLY BINDING INSTRUMENT
TO PROHIBIT NUCLEAR WEAPONS, LEADING TOWARD THEIR TOTAL ELIMINATION (27-31 MARCH
2017). “No preâmbulo, temos que ser possivelmente mais ambiciosos do que nas partes operativas, porque no preâmbulo
temos que indicar qual é a direção final que estamos seguindo. Portanto, precisamos não apenas fazer todas as referências
ao motivo da proibição, mas também indicar que estamos fazendo isso como um primeiro passo para a eliminação, embora
o foco esteja na proibição”.
31
“Cada Parte deste Tratado compromete-se a entabular, de boa-fé, negociações sobre medidas efetivas para a cessação
em data próxima da corrida armamentista nuclear e para o desarmamento nuclear, e sobre um Tratado de desarmamento
geral e completo, sob estrito e eficaz controle internacional”.
30

uma lista de proibições aplicáveis a todos os Estados, quais sejam: uso, envio, posse, armazenamento,
transferência ou recepção, produção e desenvolvimento de armas nucleares, assim como assistência,
em qualquer forma, para outros Estados que tenham qualquer um desses fins. Além disso, testes,
incluindo experimentos subcríticos e simulações computacionais e estacionamento de armas
nucleares de outros Estados em território de signatário, por ser incompatível com a proibição de posse
e armazenamento, também foram citados.32 Por fim, disse o representante brasileiro:
Norms reflect desirable patterns of behavior. They also express values held by the
international community. Once those norms become part of Customary International Law,
pressure will be generated on actors that deviate from the stablished pattern. […] For too
long, we have allowed the Nuclear Weapon States alone to set the pace of the nuclear
disarmament agenda. The threat to life on the planet represented by the mere existence of
nuclear weapons is a matter pertaining to all states. It is our duty to consider alternatives to
the status quo. The prohibition on nuclear weapons is a window of opportunity to rekindle
nuclear disarmament negotiations.33

Ao se observar o Tratado final, pode-se comparar o que colocou como ideia a delegação do
Brasil e o que foi aprovado pela Conferência.
Tabela 2 – Obrigações Legais propostas pela delegação brasileira e aprovadas no Tratado sobre a
Proibição de Armas Nucleares (2017)
Proposta brasileira
Posse, armazenamento, produção, desenvolvimento
e teste

Transferência

Recepção

Uso
Assistência
32

Texto legal
1.1.a) Desarrollar, ensayar, producir, fabricar,
adquirir de cualquier otro modo, poseer o
almacenar armas nucleares u otros
dispositivos explosivos nucleares34
1.1.b) Transferir a ningún destinatario armas
nucleares u otros dispositivos explosivos
nucleares, o el control sobre dichas armas o
dispositivos explosivos, de manera directa o
indirecta35
1.1.c) Recibir la transferencia o el control de
armas nucleares u otros dispositivos explosivos
nucleares de manera directa o indirecta36
1.1.d) Usar o amenazar con usar armas
nucleares u otros dispositivos explosivos
nucleares37
1.1.e) Ayudar, alentar o inducir de cualquier
manera a nadie a realizar cualquier actividad
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“As normas refletem padrões desejáveis de comportamento. Também expressam valores mantidos pela comunidade
internacional. Uma vez que essas normas se tornem parte do Direito Internacional Costumeiro, será gerada pressão sobre
os atores que se desviarem do padrão estabelecido. [...] Por muito tempo permitimos que apenas os Estados com armas
nucleares definissem o ritmo da agenda de desarmamento nuclear. A ameaça à vida no planeta representada pela mera
existência de armas nucleares é assunto de todos os Estados. É nosso dever considerar alternativas ao status quo. A
proibição de armas nucleares é uma janela de oportunidade para reativar as negociações de desarmamento nuclear”. Ibid.
34
NAÇÕES UNIDAS. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. P. 3.
35
Ibid, p. 3.
36
Ibid, p. 3.
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Ibid, p. 3.

Estacionamento e envio

prohibida a los Estados partes en virtud del
presente Tratado38
1.1.g) Permitir el emplazamiento, la instalación
o el despliegue de armas nucleares u otros
dispositivos explosivos nucleares en su territorio
o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o
control39

O que se pode perceber a partir da comparação é a total inclusão, no Tratado final, das
propostas feitas no primeiro discurso da representação brasileira na discussão das obrigações legais
do documento. Sobre essas obrigações, o TPAN se coloca, ao abranger todos os verbos presentes no
artigo 1, como o instrumento que pretende, de fato, acabar com qualquer vestígio de armas nucleares
nos Estados Membros. Essa visão é importante porque, ao aderir ao Tratado, um Estado não poderá,
por exemplo, receber ou armazenar armas nucleares dos NWS. As obrigações legais, aqui, portanto,
não são destinadas apenas aos NWS, mas cumprem, de imediato, um avanço significativo, mesmo
aos NNWS, se comparado ao Tratado de Não Proliferação. Além disso, ainda nas obrigações, uma
mensagem política importante do Tratado, mesmo enquanto os NWS não fizerem parte, é o artigo
640, que versa sobre a assistência às vítimas de explosões nucleares e ao meio ambiente, um ponto
não tratado pelo TNP e não observado pelos Estados que, em algum momento, concluíram ataques
ou testes nucleares.
Arranjo institucional
Em relação ao arranjo institucional, a terceira parte do tratado, mais uma vez a delegação do
Brasil, na 9ª reunião do Tratado, primeira para debater o tema, pediu a palavra ao início (com vinte
minutos de reunião) para apresentar os projetos do país. Ao todo, doze ideias foram citadas na
intervenção de Guilherme Patriota, das quais dez positivas (‘deve-se colocar no tratado’) e duas
negativas (‘não se deve colocar no tratado’).41 Dessas doze, nove constam no documento final:
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Ibid, p. 4.
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“1. Each State Party shall, with respect to individuals under its jurisdiction who are affected by the use or testing of
nuclear weapons, in accordance with applicable international humanitarian and human rights law, adequately provide
age- and gender-sensitive assistance, without discrimination, including medical care, rehabilitation and psychological
support, as well as provide for their social and economic inclusion.
2. Each State Party, with respect to areas under its jurisdiction or control contaminated as a result of activities related to
the testing or use of nuclear weapons or other nuclear explosive devices, shall take necessary and appropriate measures
towards the environmental remediation of areas so contaminated.
3. The obligations under paragraphs 1 and 2 above shall be without prejudice to the duties and obligations of any other
States under international law or bilateral agreements”.
41
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Tabela 3 – Arranjos Institucionais propostos pela delegação brasileira e aprovados no Tratado sobre
a Proibição de Armas Nucleares (2017)
Proposta brasileira
Eliminação como requerimento para adesão FORA
do Tratado

Estado com armas nucleares que entrar no tratado
deve dar declaração detalhada aos Estadosmembros de como eliminará o estoque

Texto legal
Como proposto pela delegação, não foi posto.
4.2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 a),
cada Estado parte que tenga en propiedad, posea
o controle armas nucleares u otros dispositivos
explosivos nucleares los pondrá inmediatamente
fuera de estado operativo, y los destruirá lo
antes posible pero a más tardar en un plazo que
determinará la primera reunión de los Estados
partes, de conformidad con un plan
jurídicamente vinculante y con plazos concretos
para la eliminación verificada e irreversible del
programa de armas nucleares de ese Estado
parte, incluida la eliminación o conversión
irreversible de todas las instalaciones
relacionadas con armas nucleares. El Estado
parte, a más tardar 60 días después de la entrada
en vigor para él del presente Tratado, presentará
dicho plan a los Estados partes o a una
autoridad internacional competente designada
por los Estados partes. Dicho plan se negociará
entonces con la autoridad internacional
competente, que lo presentará a la siguiente
reunión de los Estados–partes o a la siguiente
conferencia de examen, la que se celebre
primero, para su aprobación de conformidad con
sus reglamentos.42

Sobre a eliminação, deve haver prazo determinado
para ocorrer

Adesão aos protocolos de salvaguardas da AIEA
deve ser obrigatório

Não deve ser possível qualquer tipo de reserva
42

Aparece em alguns artigos, sendo o primeiro:
3.2) Cada Estado parte al que no se aplique el
artículo 4, párrafo 1 o 2, y que no lo haya hecho
aún, celebrará con el Organismo Internacional de
Energía Atómica y hará que entre en vigor un
Acuerdo de Salvaguardias Amplias
(INFCIRC/153 (Corrected)). La negociación
sobre ese acuerdo se iniciará dentro de los
180 días siguientes a la entrada en vigor del
presente Tratado para ese Estado parte. El
acuerdo entrará en vigor a más tardar 18
meses después de la entrada en vigor del
presente Tratado para ese Estado parte.
Cada Estado parte mantendrá con
posterioridad esas obligaciones, sin perjuicio de
cualquier instrumento pertinente adicional que
pueda adoptar en el futuro.43
16) Los artículos del presente Tratado no podrán
ser objeto de reservas.44

NAÇÕES UNIDAS. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Pp. 5-6.
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Deve haver requisito quantitativo de ratificações
para entrada em vigor

15.1) El presente Tratado entrará en vigor 90
días después de la fecha en que se deposite el
quincuagésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.45

Entrada em vigor não deve requerer ratificação de
Estados específicos

Como proposto pela delegação, não foi posto.

Emenda deve poder ser proposta por qualquer
Estado-membro e transmitida ao Secretário-Geral
das Nações Unidas, que a circulará para todas as
partes

Para ser aceita, a proposta de emenda deve ser
colocada em pauta por maioria simples e depois
aprovada por 2/3 dos Estados-membros

10.1) Todo Estado parte podrá, en cualquier
momento después de la entrada en vigor del
presente Tratado, proponer enmiendas a él. El
texto de la propuesta de enmienda se
comunicará al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien lo distribuirá entre
todos los Estados partes y recabará la opinión
de estos sobre la conveniencia de examinar la
propuesta. Si una mayoría de los Estados
partes notifica al Secretario General de las
Naciones Unidas, a más tardar 90 días después de
la distribución de la propuesta, que está a
favor de examinarla, la propuesta se examinará
en la siguiente reunión de los Estados
partes o en la siguiente conferencia de
examen, la que se celebre primero.
10.2) Una reunión de los Estados partes o una
conferencia de examen podrá acordar
enmiendas que se aprobarán con el voto
favorable de una mayoría de dos tercios de los
Estados partes. El depositario comunicará a
todos los Estados partes las enmiendas
aprobadas.46

Três propostas brasileiras não foram totalmente acatadas no Tratado. Duas delas foram
parcialmente contempladas; outra foi descartada. No primeiro caso, as propostas foram: conferências
de revisão a cada 5 anos, além de possíveis sessões extraordinárias (pelo artigo 8.447, as conferências
de revisão serão de 6 em 6 anos, tirando a primeira, que será 5 anos após a entrada em vigor do
Tratado. Sessões extraordinárias são de fato possíveis, como previsto no artigo 8.348) e expressão de
que nada do tratado deve ser visto como limitador ou depreciador dos direitos e obrigações do uso de
energia nuclear para razões pacíficas, desarmamento nuclear e não-proliferação nuclear sob o Tratado
de Não-Proliferação de Armas Nucleares (NPT), o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares
(CTBT), o Tratado da Antártica, o Tratado do Espaço Sideral e os tratados estabelecendo zonas livres
de armas nucleares (não foi colocada no terceiro tema, dos arranjos institucionais, mas consta de
45
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same objective, unless otherwise agreed by the States Parties”.
48
“Extraordinary meetings of States Parties shall be convened, as may be deemed necessary, by the Secretary-General of
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forma mais simples no Preâmbulo – parágrafo 2149); no segundo caso, descartou-se a ideia de, em
sessões extraordinárias, poder-se negociar instrumentos complementares ao tratado, provendo um
plano geral para a destruição de arsenais nucleares e medidas relacionadas a um regime de verificação
não-discriminatório (por mais que haja certa similaridade entre a proposta e o artigo 8.1.b).
No geral, o que se nota é a participação intensa da delegação brasileira durante todo o processo
de confecção do Tratado, desde o Grupo de Trabalho até a Conferência em si. Das 32 propostas do
Brasil para o Tratado, 26 constam no documento final, ou seja: 81% do que foi indicado pelo Brasil
para o documento foi aprovado. Além disso, deve-se reiterar que a abordagem híbrida brasileira foi
a adotada pelo Grupo de Trabalho para a Conferência e o Brasil foi um dos signatários da resolução
que clamou os países a participarem na Conferência para a confecção do TPAN.
Conclusão
O Estado brasileiro ainda não ratificou o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. No
Congresso Nacional, houve avanços e retrocessos nesse processo, que hoje se encontra parado, sem
perspectiva de debate e avanço50, muito por conta da situação sanitária vivida no país. É evidente a
participação contundente da delegação brasileira tanto nos trabalhos preparatórios, no grupo de
trabalho, quanto na própria formulação do Tratado na Conferência. A não ratificação, portanto, é um
passo atrás na ordem diplomática: o Brasil deveria manter seu papel como protagonista na criação e
implementação de uma nova arquitetura de caminho rumo ao desarmamento, com os Estados não
nuclearmente armados tomando a frente nessa agenda e mudando o status quo moldado pelo Tratado
de Não-Proliferação. Ainda há a possibilidade de o Brasil se colocar como agente central no processo,
sendo necessária, porém, a ratificação imediata ao Tratado de Proibição de Armas Nucleares.
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AS MEDIDAS PROVISÓRIAS NO CASO DO GENOCÍDIO ROHINGYA (GÂMBIA V.
MYANMAR) NA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA1
Ana Luísa de Oliveira Rocha2
1. PROBLEMA E OBJETIVO DA PESQUISA
Em 23 de janeiro de 2020, foi publicada nova decisão da Corte Internacional de Justiça
(CIJ) quanto à indicação de medidas provisórias no caso da Aplicação da Convenção para a
Prevenção e Punição do Genocídio, instituído pela República da Gâmbia em face do Myanmar.
O procedimento foi iniciado em novembro de 2019, alegando violações dos artigos I, III, IV, V
e VI da referida Convenção, contra os Rohingya, minoria étnico-racial muçulmana no Estado
respondente.
Ao instituir os procedimentos, a Gâmbia requereu que a Corte concedesse medidas
provisórias, conforme o art. 41 de seu Estatuto, a fim de proteger os membros do grupo
Rohingya que ainda se encontram no território birmanês e evitar o agravamento da disputa.
Diante deste contexto fático, a presente pesquisa objetiva analisar os aspectos processuais e
materiais da Ordem de medidas provisórias, examinando o parâmetro de julgamento adotado no
âmbito do procedimento incidental. A hipótese levantada foi de que os standards adotados pela
Corte na decisão possibilitariam antecipar possíveis conclusões a serem alcançadas no mérito da
disputa em questão, de modo que o fato de que as medidas provisórias foram concedidas
indicaria uma probabilidade de sucesso da Gâmbia.
2. METODOLOGIA E MATERIAIS
Utilizou-se metodologia de pesquisa bibliográfica e descritiva, com foco na
jurisprudência da CIJ e em livros e artigos acadêmicos relacionados ao tema. Inicialmente,
buscou-se identificar as normas a serem seguidas nos procedimentos incidentais de medidas
provisórias, expressas no Estatuto e nas Regras da Corte. Igualmente, a fim de averiguar as
condições desenvolvidas para a concessão das medidas interinas e o standard adotado pela
Corte no julgamento desse tipo de procedimento, foram analisadas decisões anteriores da CIJ
referentes às medidas provisórias, mormente as ordens dos casos Application of the Convention
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bósnia e Herzegovina v. Sérvia e
Montenegro) (1993), Obligation to Prosecute or Extradite (Bélgica v. Senegal) (2009),
Fisheries Jurisdiction (Reino Unido v. Islândia) (1972) e Military and Paramilitary activities in
and against Nicaragua (Nicarágua v. Estados Unidos da América) (1984).
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Ainda, examinou-se como os critérios estabelecidos na prática da Corte foram aplicados
no caso em tela, bem como os argumentos e objeções levantados pelas partes. Por fim, foram
analisadas as medidas efetivamente concedidas pela Corte, em comparação ao requerimento
formulado pela Gâmbia.
3. CONCLUSÕES
Verificou-se, de forma geral, que o deferimento das medidas provisórias no caso em
questão não necessariamente indica que a Gâmbia será vencedora no mérito do processo,
contudo alguns aspectos da ordem podem antecipar o resultado da análise que será feita pela
Corte no que tange às condições de admissibilidade do processo.
A CIJ analisa, para a concessão de medidas provisórias, a existência de jurisdição e
admissibilidade prima facie, a urgência, a conexão entre as medidas requisitadas e os direitos a
serem protegidos na disputa e ainda a plausibilidade dos direitos pleiteados. A Corte rejeitou as
objeções formuladas pelo Estado birmanês no que tange à ausência de jurisdição no caso, sendo
pouco provável que novos fatos se manifestem capazes de alterar o entendimento adotado ao
analisar a questão de forma exaustiva.
O mesmo não se pode dizer quanto à plausibilidade dos direitos pleiteados pela Gâmbia.
Nesse aspecto, nota-se que a Corte baseou suas conclusões mormente em relatórios de órgãos de
fact-finding das Nações Unidas, principal elemento probatório no qual as alegações do estado
gambiano se apoiam. Contudo, sabe-se que o standard probatório é alto para os casos de
genocídio julgados na CIJ, conforme já se observou nos casos anteriores sobre o tema3,
mormente em relação ao requisito subjetivo da intenção, de modo que não é possível presumir
que a conclusão alcançada pela Corte nestes procedimentos incidentais será replicada no
julgamento de mérito.
No que tange às medidas indicadas, notou-se que foi utilizada a prerrogativa do art. 75.2
das Regras da Corte, que permite que as medidas concedidas sejam diversas das requeridas pela
parte. Enquanto os pedidos formulados pela Gâmbia adotavam uma linguagem mais específica,
nomeando atos que estão sendo alegadamente cometidos no território birmanês contra o grupo
Rohingya, o texto dispositivo da decisão não cria efetivamente novas obrigações para Myanmar,
limitando-se a replicar o conteúdo dos artigos II e III da Convenção contra o Genocídio.
Ademais, a Corte também determinou que o Estado birmanês tomasse medidas efetivas para
preservar as evidências que pudessem se relacionar às alegações do caso, contudo, novamente,
em contraste com o requerimento formulado, evitou a indicação de medidas mais específicas a
serem tomadas.
3

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bósnia e Herzegovina
v. Sérvia e Montenegro), 2007. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
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O CASO JADHAV (ÍNDIA V. PAQUISTÃO) E A REPARAÇÃO DO ILÍCITO:
PONDERAÇÕES SOBRE A RECONSIDERAÇÃO DE UMA SENTENÇA

Nina Soares França
RESUMO

Em julho de 2019, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) deliberou sobre o caso
Jadhav (Índia v. Paquistão), o qual trata sobre a falta de acesso consular ao cidadão
indiano Kulbhushan Jadhav, que foi preso e condenado à morte por uma corte militar
paquistanesa. Nesse caso, houve violação do art. 36 da Convenção de Viena sobre
Relações Consulares de 1963, dispositivo do qual origina o direito ao acesso consular.
Nesse sentido, a Corte determinou que a forma de reparação apropriada para o caso é a
efetiva revisão e reconsideração, por parte do Paquistão, da sentença emitida.
No presente trabalho, busca-se analisar de que maneira a decisão da Corte é
inovadora em relação à própria jurisprudência no que se refere a reparação em matéria de
acesso consular. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica para analisar a decisão em questão,
a partir de documentos internacionais, textos da doutrina e casos anteriores da Corte
Internacional de Justiça.
Assim, em um primeiro momento, a decisão foi analisada à luz dos Articles on
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) para verificar a
contribuição da Corte no caso Jadhav para este ramo da responsabilidade internacional.
Considerou-se que os ARSIWA estabelecem regras gerais para a reparação e, a partir
disso, cabe à Corte decidir quais os métodos apropriados a serem utilizados no caso.
Assim, concluiu-se que o julgamento da Corte de cessação do ato, promoção do acesso
consular e reconsideração da sentença se encontra de acordo com as determinações dos
ARSIWA.
Em seguida, a questão da reconsideração da sentença como medida de reparação
foi comparada com a jurisprudência da Corte relativa ao acesso consular, i.e., com os
casos LaGrand (Alemanha v. Estados Unidos) e Avena e Outros Nacionais Mexicanos
(México v. Estados Unidos). Após essa análise jurisprudencial, concluiu-se que a Corte
foi mais específica na decisão do caso Jadhav, e inovou em relação aos casos anteriores
ao determinar que, caso fosse necessário, o Paquistão deveria promulgar legislação
adequada para realizar a efetiva revisão e reconsideração da sentença. Dessa forma,

observou-se que houve uma evolução na direção tomada pela Corte nos casos LaGrand e
Avena, uma vez que a Corte segue especificando cada vez mais as consequências práticas
de suas decisões.
Ao fim da pesquisa, concluiu-se que, no que diz respeito à reparação, a CIJ dá um
passo à frente com relação à jurisprudência relativa ao acesso consular. Até a decisão do
caso LaGrand, o escopo da capacidade da Corte para ordenar formas de reparação não
era bem definido. Porém, argumenta-se que o direito da responsabilidade dos Estados
evolui a partir de sua aplicação em casos concretos e, assim, a jurisprudência da Corte se
faz importante, tendo uma relação de complementariedade com o trabalho da Comissão
de Direito Internacional. Nesse viés, o julgamento do caso LaGrand trouxe inovações na
medida em que a Corte impõe uma consequência prática (no caso, a revisão e
reconsideração da sentença) à violação; anteriormente, a Corte se limitava a oferecer
apenas julgamentos declaratórios. Assim, conclui-se que a decisão do caso Jadhav
apresenta mais um avanço na direção tomada pela Corte, pelo menos no que se refere ao
acesso consular. Ao enfatizar mais de uma vez a importância da revisão e reconsideração
eficazes da sentença, a Corte já se diferencia dos casos anteriores.

PESQUISADOR: Rafael Caetano Engelhardt
TEMA: A Obrigação de Negociar no Direito Internacional à luz do caso Obligation to
Negotiate Access to the Pacific Ocean.
O principal problema pesquisado foi verificar as mudanças relativas à obrigação de negociar
trazidas pelo caso Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean, que se estendeu de 2013
a 2018 perante a Corte Internacional de Justiça e que teve como partes a Bolívia e o Chile.
Foram analisadas as inovações decorrentes da decisão da Corte, vez que inexistia um tratado
estabelecendo uma obrigação de negociar o acesso ao mar entre os países. Na prática
internacional, esta seria a forma mais comum de se configurar uma obrigação do gênero. Em
seu julgamento de 2018, a Corte entendeu inexistir uma obrigação de negociar, tese sustentada
pela Bolívia. Ao negar a existência da obrigação de negociar no caso em questão, portanto, a
Corte estabeleceu novos parâmetros para se determinar as situações em que não se faz presente
uma obrigação de negociar.
A metodologia utilizada partiu de uma análise da obrigação de negociar no direito internacional
até a decisão da CIJ em 2018, bem como da jurisprudência da própria Corte referente a este
assunto buscando-se compreender como esta obrigação era tratada antes do que foi julgado.
Além disso, foi trazido um apanhado histórico do comportamento dos países envolvidos no
caso desde a Guerra do Pacífico do final do século XIX para melhor compreensão dos
argumentos trazidos pelas partes. Por fim, foram estudados as alegações trazidas pela Bolívia e
os motivos que levaram a Corte a declinar a existência de negociar no caso em questão e como
estes motivos serviram para delinear novos parâmetros para a identificação de uma obrigação
de negociar.
Os materiais estudados consistiram em: tratados internacionais, sejam eles a Carta da ONU, o
Tratado de Paz y Amistad de 1904, o Estatuto Do Rio Uruguai, o Tratado De Não Proliferação
De Armas Nucleares, o Carta da Organização dos Estados Americanos, a Convenção de Viena
sobre Direito dos Tratados; artigos científicos tratando da obrigação de negociar e do caso em
questão, sejam eles Obligation To Negotiate, de Karel Wellens e The Obligation To Negotiate
In International Law: Rules And Realities, de Martin A. Rogoff; casos da Corte Internacional
de Justiça, sejam eles Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile),
Nuclear Tests (New Zealand v. France), Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of
Maine Area (Canada/United States of America), Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore) e Land, Island and Maritime
Frontier Dispute(El Salvador/Honduras); e a resolução 686 da Assembleia Geral da OEA.
A principal hipótese trazida se referia ao fato de que, na ausência de um documento que firmasse
uma obrigação de negociar entre as partes como se é comum no direito internacional, a análise
do caso indicaria as situações em que a Corte determinou como não capazes de gerar uma
obrigação. A conclusão atingida é que, diante de uma situação em que não havia um tratado
internacional, a CIJ preferiu estabelecer novos parâmetros para se configurar a obrigação,
baseando-se no princípio da soberania para definir que era necessário principalmente a explícita
manifestação de vontade das partes para se verificar uma obrigação. Deste modo, pode-se
sustentar que, devido à ausência de documentos internacionais que tratem diretamente da
obrigação de negociar, a atuação da Corte foi responsável por estabelecer esses novos limites
para a aplicação e configuração desta obrigação na ausência de tratados que a estabeleçam.

A OBRIGAÇÃO DE NÃO-RECONHECIMENTO DE UM ATO ILÍCITO
INTERNACIONAL NO CASO PALESTINA V. ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA NA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA
THE OBLIGATION OF NON-RECOGNITION OF AN ILLICIT INTERNATIONAL ACT IN PALESTINE VS. THE UNITED STATES OF AMERICA
AT THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LA OBLIGACIÓN DE NO-RECONOCIMIENTO DE ACTOS ILICITOS INTERNACIONALES EN PALESTINA VS. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Resumo: O presente artigo tem como objetivo debater a pertinência de se aviltar uma violação à obrigação de não-reconhecimento de atos ilícitos internacionais na análise de mérito
do caso Palestina v. Estados Unidos da América (EUA) na Corte Internacional de Justiça. O
trabalho defenderá a hipótese de que há pertinência em se notar tal violação e, para tanto,
dedicar-se-á a analisar a natureza da obrigação em questão conforme expressa nos Artigos
sobre Responsabilidade dos Estados da Comissão de Direito Internacional da ONU, a jurisprudência contenciosa e consultiva da Corte Internacional de Justiça dedicada ao tema e, por
fim, a prática dos Estados e as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas
pertinentes ao caso hipótese. À conclusão caberá reafirmar os argumentos expostos no texto
e a hipótese por ele sustentada.
Palavras-chave: Responsabilidade dos Estados; Corte Internacional de Justiça; obrigação
de não-reconhecimento; Palestina, Estados Unidos da América.
Abstract: The purpose of this article is to discuss the pertinence of debunking a violation of
the obligation to not recognize international illegal acts in Palestine v. United States of
America (USA) at the International Court of Justice. The work will defend the hypothesis that
it is pertinent to notice such a violation and, for that purpose, it will dedicate itself to analyze
the nature of the obligation in question as expressed in the International Law Commission
Articles on the Responsibility of States, the contentious and consultative jurisprudence of the
International Court of Justice dedicated to the topic and, finally, the practice of States and as
resolutions of the United Nations Security Council applicable to the case. The conclusion
should restate the arguments ex-postulated in the text and the hypothesis supported by them.
Keywords: State responsibility; International Court of Justice; obligation of nonrecognition; Palestine, United States of America.
Sumário
Introdução 1. A natureza e a formulação da obrigação de não-reconhecimento nos Artigos
sobre Responsabilidade Internacional da CDI. 2. A obrigação de não-reconhecimento na jurisprudência da CIJ. 2.1. A Opinião Consultiva sobre a presença sul-africana na Namíbia.
2.2. O caso concernente ao Timor Leste (Portugal v. Austrália). 2.3. A Opinião Consultiva
sobre a construção do muro em território palestino ocupado. 3. A aplicabilidade da obrigação
de não reconhecimento ao caso Palestina v. Estados Unidos. 3.1. A suposta ilegalidade da
transferência da embaixada dos EUA. 3.2. Objeções à obrigação de não-reconhecimento em
Palestina v. EUA. Conclusão.

Introdução

Em 6 de dezembro de 2017, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA)
emitiu uma declaração unilateral reconhecendo Jerusalém como capital de Israel (EUA,
2017). A declaração enfatizava que a política externa dos Estados Unidos era resultado
de uma observação realista e pragmática de fatos políticos e que a condição de Jerusalém
como capital de Israel tratava-se, justamente, de um fato.1 A Casa Branca afirmou que “o
Estado de Israel fez de Jerusalém sua capital - a capital do povo judeu estabelecida desde
os tempos antigos” 2 e que, por esse motivo, transferiria a embaixada norte-americana –
até então instalada em Tel Aviv – para aquela cidade. O despacho provocou reação subsequente: em setembro de 2018, a Palestina recorreu à Corte Internacional de Justiça
(‘CIJ’ ou ‘Corte’), alegando que a realocação da missão diplomática dos EUA - concluída
em maio de 2018 - constituía, por si só, uma violação do art. 3º da Convenção de Viena
sobre Relações Diplomáticas (CVRD).3
Embora a Palestina tenha se limitado, em sua petição à Corte, a mencionar a violação do artigo 3º da CVRD como fundamento para sua queixa, uma segunda obrigação
parece estar envolvida: a declaração dos EUA poderia expressar, em hipótese, o reconhecimento de uma situação gerada e mantida graças a um ato ilícito internacional perpetrado
por um Estado. A transferência da embaixada poderia ser compreendida como um reconhecimento dos direitos territoriais israelenses sobre toda a cidade de Jerusalém - inclusive sua metade oriental. Tal atitude seria considerada em contraste com a regra costumeira de não-reconhecimento expressa no Artigo 41 (2) dos Artigos sobre Responsabilidade Internacional (DARS) da Comissão de Direito Internacional da ONU (CDI) uma
vez que demonstraria a disposição de um Estado-terceiro de engajar-se em relações diplomáticas com Israel naquele território à revelia da violação de uma norma peremptória.
Este trabalho tem como objetivo considerar a pertinência da violação da obrigação de
não-reconhecimento enquanto passível de ser julgada pela Corte em eventual análise do
mérito do caso.

1

"The foreign policy of the United States is grounded in principled realism, which begins with an honest
acknowledgment of plain facts. With respect to the State of Israel, that requires officially recognising Jerusalem as its capital and relocating the United States Embassy to Israel to Jerusalem as soon as practicable.” (EUA, 2017).
2
“The State of Israel has made its capital in Jerusalem - the capital of the Jewish people established in
ancient times.” (EUA, 2017).
3
O artigo 3 da Convenção exige que as funções da missão diplomática sejam desempenhadas “no Estado
receptor [acreditado].” Como o status territorial de Jerusalém enquanto parte do território sob soberania
israelense permanece em disputa, a Palestina argumenta que a transferência das instalações representativas
oficiais dos EUA para a cidade seria considerada uma violação da Convenção, pois as instalações estariam
funcionando fora do território do Estado acreditado.

Em que pese a ausência de qualquer menção à obrigação de não-reconhecimento
na petição palestina, aquela já foi apontada por Estados em seus pronunciamentos no
Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e na Assembleia Geral das Nações
Unidas (AGNU) bem como em resoluções de ambos. Entretanto, ainda não há consenso
quanto ao fato de que a declaração bastaria para configurar o reconhecimento acusado,
bem como há críticas as quais notam uma tentativa de se exigir da Corte uma sentença
ultra petita caso aquela optasse por adjudicar sobre a obrigação. Logo, o trabalho propõe
uma análise da natureza e do conteúdo da obrigação, bem como das circunstâncias particulares ao caso, para reconhecer nele a a pertinência de se aviltar a violação de uma suposta obrigação de não-reconhecimento. A tal análise dedicar-se-ão as seções seguintes.
Para tanto, o artigo examinará, em uma primeira seção, a natureza da obrigação
de não-reconhecimento tal qual expressa nos Artigos produzidos pela Comissão de Direito Internacional (CDI) de 2001. Em seguida, considerará a jurisprudência contenciosa
e consultiva da CIJ na qual a obrigação de não-reconhecimento foi notada, de modo a
compreender o papel da Corte na formulação do seu conteúdo e de sua execução. Em uma
terceira seção, tendo em vista os fundamentos apresentados pelas divisões anteriores,
ponderará sobre a relevância de se discutir uma possível violação da obrigação de nãoreconhecimento no caso Palestina v. Estados Unidos.
A hipótese defendida é a de que há pertinência em se levantar uma possível obrigação de não-reconhecimento adjacente à queixa apresentada pela Palestina, majoritariamente em função de três fatores: i) seria impossível responder à demanda palestina sem
adjudicar sobre os direitos territoriais de Israel, o que poderia conduzir a interpretar a
transferência da embaixada como um ato de expressão de reconhecimento; ii) as resoluções do CSNU apontam para a confirmação de um estado de ilegalidade no que concerne
à presença de Israel sobre o território no qual está instalada a embaixada, o que conduziria
ao mesmo resultado da afirmação anterior; iii) a obrigação de não-reconhecimento nesse
caso, tal qual definida na jurisprudência da Corte, decorreria de uma situação mantida
graças à violação da autodeterminação e da integridade territorial palestinas, possuindo
natureza geral e oponibilidade erga omnes.
Embora o presente artigo limite-se a investigar a obrigação de não-reconhecimento– pressupondo hipoteticamente a superação das objeções preliminares – deve-se

notar os obstáculos para que a Corte exerça sua jurisdição. Três óbices parecem ser evidentes: i) o título territorial disputado sobre a cidade de Jerusalém4; ii) a condição da
Palestina enquanto Estado5 e iii) a objeção quanto à possível adjudicação de direitos de
titularidade alheia às partes – i.e. os títulos territoriais de Israel - cuja adjudicação fica
proibida pelo chamado princípio Monetary Gold e pelo próprio Estatuto da CIJ.6 As três
objeções, contudo, exigem um exame de aspectos processuais que extrapolaria o escopo
deste trabalho – sendo imprescindível notar que as objeções, cada uma à sua maneira,
apresentam dificuldades notáveis para que o caso avance à etapa de mérito.
1. A natureza e a formulação da obrigação de não-reconhecimento nos Artigos sobre
Responsabilidade Internacional da CDI.
Em 2001 a Assembleia Geral da ONU tomou nota do conjunto de artigos produzidos pela CDI sobre responsabilidade dos Estados. Embora inicialmente orientado por
uma concepção bilateral de responsabilidade, o projeto converteu-se definitivamente em
direção a um tom comunitarista a partir da ascensão de Roberto Ago à posição de rapporteur especial (AGO, 2010, p. 21-22, GAJA, 2011; PELLET, 1996; SPINEDI, 2001;
VILLALPANDO, 2010).7 A percepção já vinha presente no entendimento de Ago, o qual
4
A questão relativa à jurisdição territorial sobre a cidade de Jerusalém remete ao Plano de Partição de 1947,
apresentado na Resolução 181 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Após a Guerra dos Seis dias,
em 1967, e a subsequente proclamação do Knesset em 1980 que declarou ser Jerusalém, una e indivisa, a
capital do Estado de Israel, a situação tornou-se ainda mais incerta. Delimitar quem detem o título territorial
sobre a cidade (total ou parcialmente e, nesse segundo caso, sobre quais zonas daquela) é importante para
que a jurisdição da Corte sobre o caso seja concedida, uma vez que Israel não ofereceu consentimento
ratione materiae à Corte para adjudicar sobre seus direitos territoriais – excetuada a obrigação de apelação
à Corte para a solução de controvérsias presente no Plano de Partição que, para muitos, tornou-se inválida
após o subsequente conflito de 1967.
5
Segundo o artigo 34 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, apenas Estados podem ser partes em
litígios. Em que pese seu status como Estado-observador na Assembleia Geral da ONU e sua ratificação
como parte em diversos tratados (inclusive alguns constitutivos de organizações internacionais, e.g. da
UNESCO), a Palestina ainda enfrenta dificuldades típicas de entidades cuja autonomia é relativa e cuja
condição é ambígua. Caberia à Corte definir, na hipótese de superação de tal objeção preliminar, se a Palestina é ou não uma entidade reconhecível tal qual Estado e, por consequência, se poderia nela litigar. Para
um estudo aprofundado da condição palestina: QUIGLEY, 2010 ou ainda CASSESE, 1993; AKANDE,
2018.
6
O princípio impede que a Corte exerça sua jurisdição sobre direitos de Estados-terceiros diretamente impactados pela sua decisão e que não compõem as partes do caso – em que pese a garantia de intervenção
prevista no Estatuto da Corte aos estados-terceiros.
7
James Crawford sustenta que o Direito Internacional reconheceu a existência de normas direcionadas à
coletividade como um todo muito antes da distinção operada pela Corte Internacional de Justiça em Barcelona Traction. A Corte Permanente de Justiça Internacional, por exemplo, asseverou que os quatro Estados propositores da petição inicial no caso Wimbledon, embora não tivessem relação concreta com a violação aviltada, agiram em nome do interesse comum. No âmbito da Comissão de Direito Internacional da
ONU, o rapporteur especial para o Direito dos Tratados, Gerald Fitzmaurice, já havia proposto, em 1963,

via a responsabilidade como uma ficção jurídica ‘objetiva’ e não ‘intersubjetiva’, 8 de
modo a permitir a existência de uma comunidade de Estados juridicamente regulada, e
não somente um rol de obrigações sinalagmáticas devidas pelos Estados entre si. A alteração sutil operada por Ago provocou consequências notáveis – e.g. a distinção entre o
conceito de ‘crime internacional’ e ‘delito internacional’ (PELLET, 1996, p. 228 e
NOLTE, 2002, p. 1085 e 1093). Embora o termo ‘crime’ não tenha sido mantido no projeto apresentado à AGNU em 20019, o conceito permaneceu inscrito no Capítulo III daquele sob o título de ‘sérias violações de obrigações advindas de normas peremptórias do
Direito Internacional geral’ as quais incitariam oponibilidade erga omnes (CRAWFORD,
PEEL, OLLESON, 2001, p. 975-976).10
É o art. 41 do capítulo III dos DARS o qual guarda maior correlação com o caso
Palestina v. Estados Unidos. Em seus dois primeiros parágrafos, o artigo estipula duas
consequências das violações de normas peremptórias, atribuíveis a todos os Estados: (i)

a distinção entre obrigações convencionais ‘interdependentes’ e ‘integrais’. Algo semelhante com o primeiro rapporteur especial para a Responsabilidade dos Estados, o cubano Francisco García-Amador
(CRAWFORD, 2013, p. 363 e 367).
8
Esta característica foi levada especialmente a sério pelo último rapporteur especial do projeto sobre responsabilidade dos Estados, Crawford, ao preterir o exame da responsabilidade internacional sob a óptica
do ‘estado lesado’ em benefício das múltiplas situações em que a responsabilidade pode insurgir (PELLET,
2010, p. 84). Esta característica própria da comunidade internacional é particularmente importante para se
compreender de que maneira a obrigação de não-reconhecimento é exigível aos Estados. Alguns críticos
apontam que a existência de tal obrigação, conjugada às normas de jus cogens, pressupõe uma comunidade
internacional regulada aos moldes do Direito Interno, ou seja, a partir da perspectiva de um soberano legislador e executor das normas e capaz de engendrar hierarquias entre elas – notadamente inconcebível no
plano internacional. Entretanto, outros respondem afirmando que este é um argumento circular, uma vez
que supõe um conjunto de estruturas imutáveis no Direito Internacional para fundamentar a inexistência,
justamente, de normas capazes de desafiar tais estruturas (CHRISTAKIS, 2005, p. 131).
9
Em virtude da percepção de que a natureza da responsabilidade internacional não era puramente penal,
nem puramente civil, mas sim sui generis – bem como da oposição formada por alguns Estados (Espanha,
Países Baixos, Áustria etc.) contra a retirada do capítulo III do anteprojeto defendida pelos EUA, Reino
Unido, Japão e outros Estados (CRAWFORD, PEEL, OLLESON, 2001, p. 975-976).
10
É preciso, contudo, reconhecer que a proximidade entre os conceitos de normas peremptórias e obrigações erga omnes como codificados pela CDI não justifica o abandono da distinção – consideração relevante
para o caso Palestina v. Estados Unidos. Enquanto as normas de jus cogens são caracterizadas pelo seu
status hierarquicamente superior às demais normas internacionais, as obrigações erga omnes podem ter
como objeto circunstâncias bastante ordinárias. Além disso, enquanto as normas de jus cogens afetam a
validade de normas conflitantes, as obrigações erga omnes dizem respeito aos efeitos de uma determinada
violação em Estados-terceiros. Uma terceira distinção é apontada por Bassiouni, ao revelar que, se as normas de jus cogens estão intrinsecamente ligadas à noção de dever, o mesmo não pode ser afirmado sem
dúvidas em relação às obrigações erga omnes – uma vez que alguns enxergam naquelas não um comando
objetivo, mas sim uma faculdade garantida aos Estados na condição de terceiros frente a uma grave violação
(NOLTE, 2019, passim; ASTERITI; TAMS, 2013, p. 92 e BASSIOUNI, 1996, p. 72).

o dever de cooperar para levar ao fim a situação criada pela violação (obrigação de cooperação)11 e (ii) o dever de não reconhecer como legal uma situação gerada pela violação,
bem como de não oferecer assistência ou suporte capaz de perpetuá-la (obrigação de nãoreconhecimento) (CDI, 2001, par. 3-5).12 Ambas as disposições foram inseridas ao projeto de artigos apenas em 1982 (CDI, 2001, p. 44-49).
A obrigação exortada no parágrafo 2º expressa um dever objetivo de não-reconhecimento não apenas do ato violador, mas igualmente da situação produzida em sua
decorrência - o exemplo arquetípico, segundo Crawford, é a ocupação de um território
como consequência do uso ilegal da força e da não-observância do direito à autodeterminação (CRAWFORD, 2013, p. 346).13Além disso, proíbe os Estados de oferecem assistência ou suporte capaz de perpetuar a situação – dever que, por sua vez, perdura enquanto
durarem os efeitos do ato violador.14 As formas como o não-reconhecimento e a recusa à
assistência podem se dar não são estipuladas pelos Artigos, e casos concretos revelam

11

No que concerne ao dever inscrito no primeiro parágrafo não há nenhuma definição estrita quanto a forma
da cooperação, de modo que esta pode dar-se em conformidade com a vontade dos Estados e com as exigências das circunstâncias, desde que o ato de cooperação não viole nenhuma obrigação internacional ou
contrarie normas oriundas do costume ou dos princípios gerais. Notadamente, a obrigação de cooperar não
reflete com perfeição a prática internacional, uma vez que não parece haver um dever de cooperação com
oponibilidade erga omnes expresso em lex lata (CDI, 2001, par. 3-53 e ASTERITI; TAMS, 2013, p. 95).
12
A obrigação de não-reconhecimento tem raízes anteriores ao anteprojeto da CDI, em especial no caso de
aquisição territorial via uso da força. Um exemplo é a insistência por parte dos Estados latino-americanos
e não-alinhados no Comitê Especial sobre os Princípios do Direito Internacional em Relações Amigáveis e
Cooperação entre Estados (1963-1970) no sentido de adicionar uma cláusula prevendo tal obrigação na
Declaração final aplicável tanto a aquisições de jure como de facto (TALMON, 2005, p. 110).
13
O dever de não-reconhecimento encontra respaldo em uma série de casos mencionados pelos comentários
da CDI aos DARS. Por exemplo, (i) o posicionamento da vasta maioria dos Estados na Liga das Nações
por ocasião da ocupação da Manchúria, em que se afirmou o dever de todos os Estados de não reconhecer
a ocupação territorial levada a cabo pelo uso da força; (ii) a Declaração de Princípios do Direito Internacional, a qual asseverou a mesma afirmativa; (iii) o posicionamento da CIJ no caso Military and Paramilitary
Activities in and against Nicaragua frente a violação da integridade territorial nicaraguense; (iii) a Resolução 662 (1990) do Conselho de Segurança da ONU, a qual exortou os Estados a não reconhecerem a soberania iraquiana sobre o território do Kuwait, bem como considerem nulo o ato que levou a anexação (CDI,
2001, par. 6-7). Outros exemplos relevantes são (i) o Tratado de não-agressão entre Estados americanos
assinado no Rio de Janeiro em 1933; (ii) a Declaração sobre Direitos e Deveres dos Estados firmada em
Montevidéu, também em 1933; (iii) a Declaração de Lima de 1938 e o preâmbulo da Convenção de Havana
de 1940; (iv) o artigo 17 da Carta da Organização dos Estados Americanos; (v) O Ato Final de Helsinque
de 1975; (vi) as Resoluções 2625,3314,36/103,42/22 da AGNU etc. (CHRISTAKIS, 2005, 139).
14
A Resolução 2022 da AGNU, aprovada em 1965, em conjunção com as Resoluções 217 e 288 do CSNU,
respectivamente de 1965 e 1970, ilustram o dever de não-assistência. A resolução da Assembleia concerne
a declaração de independência unilateral da Rodésia do Sul em relação ao Reino Unido promovida por Ian
Smith, a qual foi considerada ilegal. Dentre as obrigações exortadas pela resolução, cabe destaque à obrigação de não reconhecer nenhum governo não-representativo da maioria da população na Rodésia do Sul.
Já as resoluções do CSNU impõem aos Estados a obrigação de não travar relações diplomáticas, não reconhecer a emissão de passaportes, retirar todas as representações diplomáticas, consulares e comerciais e
negar o caráter legítimo de qualquer ato público praticado pela entidade governamental da Rodésia do Sul,
bem como negá-la o status de membro de qualquer organização internacional (CRAWFORD, 2013, p.
382).

desde uma recusa a travar relações diplomáticas até sanções econômicas coordenadas por
organizações regionais ou pela própria ONU.15
Embora a formulação da obrigação de não-reconhecimento apontada no Art. 41(2)
seja bastante clara, resta o questionamento em relação à sua generalidade, isto é, sua natureza costumeira. A autoridade16 dos DARS é amplamente notada por Cortes e Tribunais
internacionais, mas dispositivos específicos ainda suscitam dúvidas quanto a sua normatividade– o artigo 41(2) entre eles.17 Logo, a única maneira de se demonstrar a autoridade
de obrigações específicas dos DARS é verificar se aquelas refletem o costume internacional, uma vez que aqueles não foram transformados em uma convenção multilateral capaz de produzir obrigações convencionais aos Estados. Em que pese a incerteza em relação à natureza costumeira de outros dispositivos dos Artigos (notadamente, os dedicados
ao tema das contramedidas) é custoso argumentar contra a generalidade da obrigação de
não-reconhecimento, especialmente na circunstância de uma ocupação territorial via uso
ilegal da força (TALMON, 2005, p. 125). Isso se dá em função dos fatores a seguir apresentados.
Em primeiro lugar, a obrigação de não-reconhecimento compõe o rol de princípios estipulados na Declaração de Princípios do Direito Internacional (1970), a qual, segundo a CIJ no caso Nicaragua (CIJ, 1986, par. 188), reflete o costume internacional em
sua totalidade. Alguns críticos, no entanto, colocam em xeque o posicionamento da Corte
(PERT, 2013, p. 12) – em virtude da extensão da Declaração e da diversidade de obrigações nela presentes – embora o contexto do caso Nicaragua reforce a tese de que o dever
de não-reconhecimento insurge em situações de uso ilegal da força e suas consequências.
Em segundo lugar, a mesma Corte, em 2004, expediu uma Opinião Consultiva
requerida pela AGNU relativa à legalidade da construção de um muro em territórios palestinos ocupados por Israel, e nela asseverou que a proibição de aquisição de territórios
por ameaça ou pelo uso da força tratava-se de uma norma costumeira (CIJ 2004, par. 87).

15

Moerenhout, ao examinar os assentamentos israelenses em território ocupado palestino, pondera sobre a
possível utilização de boicotes comerciais por parte da União Europeia como meio de execução da obrigação de não-reconhecimento (MOERENHOUT, 2017).
16
Aqui utiliza-se o conceito de ‘autoridade’ proposto por Bordin: “a afirmação de que certos textos normativos refletem, expressa ou implicitamente, o direito existente (lex lata).” (BORDIN, 2014, p. 538).
17
Os Artigos sobre Responsabilidade contam com uma aceitação singular e bastante generalizada por parte
dos Estados e dos Tribunais Internacionais. Não raramente sentenças da CIJ fazem menção àqueles, bem
como Estados fundamentam suas práticas ou oferecem suas queixas em petições iniciais de acordo com o
previsto nos Artigos. Sobre a efetividade das codificações produzidas pela CDI, ver: BORDIN, 2014, passim.

Trata-se de uma disposição especialmente notável, pois tem objeto e contexto semelhantes ao caso Palestina v. Estados Unidos. Nesse caso, a objeção dirige-se ao fato de que a
Corte não mencionou diretamente o artigo 41(2) dos DARS, embora tenha optado pelo
mesmo enunciado daquele, ipsis litteris.18
Enfim, o rapporteur especial James Crawford, em seus comentários aos DARS,
afirmou que a obrigação de não-reconhecimento de violações de normas peremptórias
provavelmente refletiria o costume internacional (PERT, 2013, p. 12). Nesse caso, é preciso levar em consideração o fato de que os comentários foram emitidos antes da Opinião
Consultiva de 2004, isto é, antes da Corte afirmar que a obrigação compunha o costume
internacional.
Quanto às objeções referentes à formulação e ao conteúdo do dever de não-reconhecimento conforme disposto no DARS, ao menos três são notáveis. Em primeiro lugar,
não é taxativa a afirmação de que o dever de não-reconhecer seria auto executório, uma
vez que a CDI não estipulou em quais condições aquele poderia insurgir. Durante o período de debates do 6º Comitê da AGNU sobre o anteprojeto dos DARS, em 2001, alguns
Estados19 manifestaram-se em favor do entendimento contrário, ou seja, em prol de que
uma determinação de um ‘órgão de segurança coletiva’ ( i.e. o Conselho de Segurança)
seria necessária para que se verificasse a execução da obrigação – a qual não seria oponível aos Estados na ausência daquela, de modo que estes estariam livres para reconhecer
ou não a situação gerada pela violação em conformidade com a sua interpretação dos
fatos (PERT, 2013, p.13), restando apenas o dever de recusa à assistência no sentido de
perpetuar a situação pretensamente ilegal.
Em segundo lugar, restam questionamentos relativos à formulação do dever de
não-reconhecimento, conforme expresso nos DARS. Existem, ao menos, três definições
para a obrigação: (i) uma consequência do princípio ex injuria jus non oritur, ao evitar
que Estados-terceiros se beneficiassem de uma situação gerada e mantida à revelia de
uma violação do Direito Internacional; (ii) uma provocadora da nulidade do ato violador
e seus efeitos, bem como das obrigações e direitos contraídos por terceiros cujo objeto
estivesse imediatamente conexo à situação pelo ato produzida ou (iii) uma imposição aos
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Bordin pondera, contudo, que a decisão da Corte em não fazer referência explícita aos Artigos – com
fundamento nas opiniões separadas dos Juízes Kooijmanns e Higgins – explica-se pela relutância daquela,
em 2004, a utilizar a noção de ‘normas peremptórias’. Anos depois, contudo, a Corte afirmou a existência
de tais normas na sentença do caso Armed Activities (República Democrática do Congo v. Ruanda) (BORDIN, 2014, p. 545).
19
Dentre outros, Índia, China, Mongólia e Serra Leoa (AGNU, 2001, pars. 3 e 54).

Estados-terceiros de não reconhecer a situação em qualquer hipótese, sem, contudo alegar
a nulidade dos atos geradores (PERT, 2013, p. 17-18). Essa última hipótese, segundo Pert,
comportaria duas interpretações distintas (particulares à hipótese de uma violação que
conduziu à anexação territorial): por um lado, o dever implicaria a obrigação de nãoreconhecer integralmente a soberania do Estado infrator sobre o território apreendido. Por
outro, o reconhecimento da aquisição territorial ou situação como lícita exigiria “uma
distinção entre o reconhecimento da legalidade da situação (de jure) e o reconhecimento,
ou aceitação, da realidade da situação (de facto).” (PERT, 2013, p. 18).
Em terceiro e último lugar, levantam-se questionamentos quanto à duração da
obrigação de não-reconhecimento – isto é, se ela permaneceria oponível aos Estados
mesmo em situações cuja consolidação já se deu de maneira efetiva, em que pese a ilegalidade do ato que as consumou (PERT, 2013, p.18). O trabalho disputará as objeções à
formulação do artigo 41(2) dos DARS elencadas acima ao discutir sua pertinência ao caso
Palestina v. Estados Unidos. A seguir, levantará quais foram as contribuições oferecidas
pela jurisprudência da Corte Internacional de Justiça para a formulação do conteúdo do
dever de não-reconhecimento.
2. A obrigação de não-reconhecimento na jurisprudência da CIJ.
A Corte adjudicou sobre casos envolvendo obrigações de não-reconhecimento em
três oportunidades no curso de sua jurisprudência – em duas Opiniões Consultivas (em
1971 e 2004) e em um caso contencioso (em 1995) o qual não obteve acesso à jurisdição.
Embora as decisões tenham estipulado efeitos importantes para os Estados nela referidos,
elas também cumpriram o papel de clarificar questões sobre o conteúdo, a execução e o
alcance da obrigação, de modo a preencher lacunas no direito costumeiro e no projeto da
CDI, assim como interpretar as resoluções do Conselho de Segurança que impuseram aos
Estados o dever de não-reconhecer um ato ilícito. Enfim, a Corte, ao expedir sua Opinião
Consultiva sobre a construção do muro em territórios palestinos ocupados, em 2004, também fornece informações importantes para o exame de responsabilidade internacional no
caso Palestina v. Estados Unidos.
2.1. A Opinião Consultiva sobre a presença sul-africana na Namíbia: Em 21
de junho de 1971, a Corte expediu sua Opinião Consultiva sobre as consequências legais

para os Estados da contínua presença sul-africana na Namíbia (então Sudoeste Africano) a despeito da Resolução 276 do CSNU. O apelo à CIJ fora estipulado na Resolução
284 do Conselho, em face do descumprimento da Resolução 276 pela África do Sul, bem
como de outras resoluções do mesmo órgão e na esteira de resoluções da AGNU. 20
Julgado no ano anterior pela CIJ, o caso Barcelona Traction Light & Power apontava para existência de obrigações ‘devidas à comunidade internacional como um todo’
ou erga omnes, em sua maioria advindas da violação de normas peremptórias. Todavia,
a Corte evitou estipular o conteúdo de tais obrigações.21 Nesse cenário, a Resolução 276
tornou-se ilustrativa, uma vez que o CSNU nela previa não apenas a condenação de jure
da contínua presença sul-africana no território do Sudoeste Africano, mas também estabelecia a obrigação concreta aos países-membros das Nações Unidas de não se engajarem
na contração de direitos e obrigações (i.e. ratificação de tratados ou acordos de qualquer
natureza) referentes ao território ocupado com o governo da África do Sul – sob risco de
que tais atos fossem considerados inválidos (CSNU, 1970). Haveria, tão logo, um dever
de não-reconhecimento dos direitos sul-africanos para o exercício de atos típicos aos entes soberanos, pois o Estado ocupante não poderia expressar o animus da Namíbia ao
obrigar-se internacionalmente, e seus atos administrativos e legislativos relativos ao território ocupado deveriam ser considerados nulos (CIJ, 1971, par. 108). Ao examinar as
consequências do descumprimento da resolução, a CIJ adicionou que a obrigação deveria
ser oponível a todos os Estados, inclusive aqueles não-signatários da Carta das Nações
Unidas, apontando na direção de sua oponibilidade erga omnes, bem como os exortou a
não travar relações diplomáticas no território ocupado.
A Opinião Consultiva avançou o debate em relação à obrigação de não-reconhecimento em algumas frentes: por um lado, emendou o argumento apresentado em Barcelona Traction – de modo a conferir uma dimensão negativa (um ‘não-fazer’) ao conteúdo
20

Não era, contudo, a primeira vez em que a Corte se deparava com um litígio cujo objeto era o exercício
do mandato concedido à África do Sul pela Liga das Nações sobre o Sudoeste Africano. Em 1966, Libéria
e Etiópia apresentaram petições iniciais à CIJ, na tentativa de denunciar o exercício ilegal do mandato, bem
como o regime de apartheid estabelecido sobre a população negra. A Corte asseverou na decisão que, uma
vez os direitos ameaçados pelo suposto exercício ilegal do mandato não estando sob titularidade dos Estados peticionários, ela estaria impossibilitada de julgar o caso - pois nessa hipótese permitiria “o equivalente
a uma ‘actio popularis’, ou direito de qualquer membro de uma comunidade de agir judicialmente em
defesa de um interesse público internacional.” A CIJ afirmou que, embora alguns sistemas municipais conhecessem aquele instrumento processual, ele definitivamente não existiria no Direito Internacional. O entendimento de que não existiriam obrigações dirigidas à comunidade internacional como um todo proveio,
em grande medida, do consenso formado em torno do então presidente da CIJ, Sir Percy Spender, a qual
sofreu severas objeções de outros juízes como Philip Jessup e Kotaro Tanaka (CIJ,1966, passim).
21
Sobre o processo de desenvolvimento progressivo do direito da responsabilidade internacional pela CIJ,
ver também: TAMS; TZANAKOPOULOS, 2010 p. 781-800.

da obrigação– e, por outro, apontou no sentido de garanti-la um caráter geral, oponível a
todos os Estados e capaz de superar o dever puramente formal de não-reconhecimento de
jure em direção ao dever positivo de abstenção relativa a atos e medidas capazes de legitimar a situação gerada pela violação (ASTERITI; TAMS, 2013, p.99). Com o intuito de
estipular o conteúdo do dever, a Corte exortou os Estados a não se engajarem em tratados
cujo objeto era, em todo ou em parte, o território ocupado, bem como de não travar nele
relações diplomáticas – o que favorece a tese palestina de que missões diplomáticas não
deveriam ser instaladas em zonas sob ocupação.
2.2. O caso concernente ao Timor Leste (Portugal v. Austrália): Em 30 de
junho de 1995, a Corte expediu sua sentença no caso concernente ao Timor Leste, o qual
opôs Portugal e Austrália numa disputa relativa à execução do Tratado da Zona de Cooperação Econômica firmado entre Austrália e Indonésia em 1989, na esteira de tratados
anteriores responsáveis pela delimitação das plataformas continentais dos Estados (CIJ,
1995, par.18).22 Ao apresentar sua petição inicial à Corte, Portugal alegou que a Austrália,
ao assinar e ratificar o referido tratado, bem como adotar as medidas legislativas necessárias para sua execução, ofendeu o direito do povo do Timor Leste à auto determinação
e à soberania sobre seus recursos naturais, bem como os direitos de Portugal como Estado-administrador e as resoluções 384 e 389 do CSNU (CIJ, 1995, par.19). Nas palavras
do então Ministro dos Negócios Estrangeiros da Austrália em 1978, os tratados responsáveis pela delimitação da plataforma continental firmados com a Indonésia ao longo da
década de 1970 significariam “o reconhecimento de jure da incorporação do Timor Leste
[pela Indonésia]”, apesar “da oposição consistentemente sustentada pelo governo [australiano] em relação ao método de incorporação.” (CIJ, 1995, par.17). O caso não obteve,
contudo, acesso à jurisdição da Corte.23
22

O tratado produzia efeitos sobre o território do Timor Leste – a zona oriental da pequena ilha do Timor,
ocupada pela Indonésia em 1975 após a conclusão do mandato colonial exercido por Portugal. Este último
se manteve, contudo, nos termos da resolução 3485 da AGNU, como ‘Estado-administrador’ do território
(CIJ, 1995, par.13).
23
A Austrália objetou à petição ao argumentar que o recurso de Portugal exigiria que a Corte adjudicasse
sobre os direitos e obrigações de um Estado-terceiro, notadamente a Indonésia. Portugal refutou-a ao afirmar que o princípio Monetary Gold – formulado pela própria Corte em 1955 com o objetivo de proteger
direitos de terceiros de adjudicação sem o seu consentimento – não se aplicaria ao caso, uma vez que, ao
contrair as obrigações do Tratado de 1989, a Austrália teria infringido uma obrigação erga omnes - respeitar
a auto determinação do povo do Timor Leste (CIJ, 1995, par. 29) – e, por consequência, reconhecido um
ato internacional ilícito praticado pela Indonésia, bem como a situação dele decorrente (CIJ, 1991, par.
16). Ao ponderar sobre o argumento português, a Corte afirmou que a o direito à autodeterminação, assim
como a obrigação dele decorrente, teriam evidente caráter erga omnes. Entretanto, notou a diferença entre

Sem fazer menção à obrigação de não-reconhecimento, o caso East Timor revela
algumas importantes características de sua natureza. Em primeiro lugar, estipula a estreita
conexão entre a existência de resoluções de órgãos de segurança coletiva (notadamente,
o CSNU) e a execução da obrigação em análise, de modo a relativizar sua eficácia em
casos em que tais resoluções são ausentes. É interessante notar que, embora as resoluções
384 e 389 do CSNU não exortem os Estados diretamente a ‘não-reconhecer’ a ocupação
do Timor Leste, mas apenas a ‘cooperar para levar ao fim’ tal situação, a petição portuguesa parece avançar a tese de que as obrigações presentes no art. 41 dos DARS são
indissociáveis, e que uma das formas de se ‘cooperar para levar ao fim’ é, justamente,
evitar o reconhecimento de atos ilícitos. A petição assevera que não apenas a assinatura
e ratificação do tratado de cooperação entre Austrália e Indonésia são evidências suficiente do reconhecimento australiano da ocupação territorial sobre o Timor, mas também
são a própria razão de ser do caso (CIJ, 1991, par.16). A réplica australiana alegou a
existência não de um ‘dever’ de não-reconhecimento, mas de uma ‘liberdade’ tutelada
pelos Estados para reconhecer ou não anexações territoriais conduzidas por seus pares.
Esta tese pode ser lida em contraste com a interpretação sugerida das resoluções do CSNU
e com o dictum da própria Corte na Opinião Consultiva sobre a Namíbia de 1971.
Em segundo lugar, com fundamento no desenvolvimento da prática das Nações
Unidas e na própria Carta da ONU, a Corte afirma ser ‘irretocável’ a alegação portuguesa
de que o direito à autodeterminação tem caráter erga omnes (CIJ, 1995, par. 29) e, portanto, enseja as obrigações próprias de tais normas caso sejam violadas – e.g. a obrigação
de não-reconhecimento. O caso nota, tão logo, a condição singular das situações de anexação territorial mediante uso ilegal da força dentre as demais violações de normas peremptórias no que concerne ao dever de não-reconhecimento.24

o exercício à jurisdição da Corte e a natureza erga omnes da obrigação motivadora do caso, de modo a
afirmar que o exercício de sua jurisdição estaria comprometido até mesmo em casos concernentes a obrigações de oponibilidade geral quando um Estado detentor dos direitos sob adjudicação não fosse parte no
caso (CIJ, 1995, par. 29). Nesse sentido, a Corte estaria impedida de exercer sua jurisdição uma vez que,
para adjudicar sobre os atos cometidos pela Austrália contra a autodeterminação timorense e os direitos de
Portugal como Estado administrador, seria necessário, invariavelmente, avaliar à legalidade da conduta da
Indonésia sobre o território (CIJ, 1995, par. 35) e, por consequência, o reconhecimento australiano de tal
legalidade.
24
Ainda existe uma carência de estudos relativos à aplicabilidade, ao conteúdo e à execução de uma obrigação de não-reconhecimento – e, porque não, do dever de cooperação – à violação de normas peremptórias
outras, que não o direito à autodeterminação ( por exemplo, a proibição ao genocídio, à escravidão, ao
apartheid e à tortura).

Em terceiro lugar, o caso denota a separação entre a dimensão material e processual dos litígios adjudicados pela Corte, afirmando que a natureza erga omnes da obrigação violada não é suficiente para superar o óbice de uma base de jurisdição ausente relativa a um Estado-terceiro afetado pelo julgamento. As três considerações são de vital
relevância para o caso Palestina v. Estados Unidos.
2.3. A Opinião Consultiva sobre a construção do muro em território palestino
ocupado: Em 9 de julho de 2004 a Corte expediu sua Opinião Consultiva sobre as consequências jurídicas da construção de um muro em território palestino ocupado, requisitada pela AGNU em dezembro de 2003 por força da resolução ES 10/14 (CIJ, 2004,
par. 14 e AGNU, 2003).25 Ao realizar uma análise detida do traçado e das características
do muro construído por Israel, bem como do direito aplicável, a Corte notou a ilegalidade
das incursões e assentamentos realizados por aquele Estado de 1967 em diante no território oriental à linha traçada no Plano de Partição de 1949 (CIJ, 2004, par. 78) bem como
inúmeras violações de convenções de Direito Humanitário e de Direitos Humanos, de
resoluções do CSNU e da AGNU e de resoluções do Comitê de Direitos Humanos da
ONU – algumas das quais continham obrigações devidas à comunidade internacional
como um todo. 26
A Corte notou que diversos Estados, em suas observações orais e escritas, argumentaram que a construção do muro produziria consequências jurídicas não apenas para
Israel, enquanto detentor da obrigação principal, mas também para outros Estados e para
a comunidade internacional (CIJ, 2004, par. 144). Nesse sentido, a Corte afirmou que
todos os Estados estariam sob a obrigação de, uma vez comprovada a ilegalidade dos atos
cometidos por Israel, não reconhecer a situação deles decorrente, bem como não oferecer
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A Opinião foi requerida em contexto de intensa represália no CSNU e na AGNU contra os assentamentos
israelenses levados adiante entre 1997 e 2003 em territórios palestinos e na região de Jerusalém Oriental.
De antemão, em 20 de outubro de 2003, a AGNU expedira sua resolução ES 10/13 (AGNU, 2003), a qual
exortava Israel a reverter a construção de um muro entre o suposto território israelense e o palestino – o
qual se afastava da linha de fronteira traçada no Plano de Armistício de 1949 (CIJ, 2004, par. 21) Embora
Israel tenha objetado à jurisdição, sustentando que jamais havia conferido à CIJ a competência para adjudicar sobre títulos territoriais, bem como que a disputa tinha caráter essencialmente político e impedia a
resolução pacífica da controvérsia entre Israel e Palestina, a Corte julgou tais objeções improcedentes e
incapazes de serem óbices ao exercício de sua jurisdição consultiva (CIJ, 2004, pars. 58 e 65).
26
Dentre outras, a Carta das Nações Unidas, as resoluções 26/25, 56/60 e 58/97 da AGNU, os Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Quarta Convenção
da Haia, a Quarta Convenção de Genebra e as resoluções 237, 446, 681 e 799 do CSNU (CIJ, 2004, pars.
84-113).

nenhum auxílio capaz de perpetuá-la e cooperar para levá-la ao fim por meio da garantia
de reparações (CIJ, 2004, par. 146).
Em função da coincidência geográfica com o caso Palestina v. Estados Unidos, a
Opinião Consultiva sobre o muro construído por Israel não apenas reitera o caso East
Timor ao afirmar a natureza erga omnes da obrigação de não-reconhecimento de uma
situação gerada em função de uma violação ao direito à autodeterminação, mas o faz em
relação ao mesmo contexto aviltado em 2018 pela Palestina. Além, embora não faça referência direta aos DARS, a Corte formulou o texto de sua Opinião Consultiva em conformidade com os arts. 41(2), 48 e 5427 e afirmou que a obrigação de não-reconhecer a
aquisição de território por via de um ato de agressão compõe o costume internacional
(TALMON, 2005, p. 103). Neste sentido, a CIJ avançou ao reconhecer não somente o
caráter erga omnes do direito à autodeterminação, mas também das obrigações decorrentes de sua violação (GAREAU, 2005, p. 518-519). Este precedente é, tão logo, de vital
importância para o caso sob análise, uma vez que confirma, por meio da decisão de um
tribunal internacional, a ilegalidade dos atos cometidos por Israel em 1967 e da situação
por eles instaurada já indicada anteriormente pelo CSNU.28
3. A aplicabilidade da obrigação de não reconhecimento ao caso Palestina v. Estados
Unidos.
3.1. A suposta ilegalidade da transferência da embaixada dos EUA: a embaixada dos EUA em Jerusalém está instalada em um imóvel localizado no bairro de Arnona,
cuja extensão se encontra majoritariamente em Jerusalém Ocidental e, parcialmente na
no man’s land - um título precário enquanto definição jurídica e compreendido analogamente como terra nullius ou zona desmilitarizada. Por consequência, a Palestina, em sua
petição inicial, alegou que a embaixada fora instalada em território ocupado, e não em
território israelense, uma vez que a no man’s land não compõe o hemisfério ocidental de
Jerusalém.

27

“In this sense, The Wall can be seen not only as endorsing the ILC provisions on communitarian norms
set out in ARSIWA Article 48 and at least envisaged as possible by Article 54, but also as going a step
further in the development of the consequences of erga omnes obligations.” (CRAWFORD, 2013, p. 348).
28
Os territórios situados entre a Linha Verde (…) e a antiga fronteira oriental da Palestina sob o Mandato
foram ocupados por Israel em 1967 durante o conflito armado entre Israel e Jordânia. De acordo com o
direito internacional consuetudinário estes eram, portanto, territórios ocupados nos quais Israel tinha o status de Estado ocupante. Os acontecimentos subsequentes nestes territórios (...) nada contribuíram para alterar esta situação. Todos esses territórios (incluindo Jerusalém Oriental) permanecem territórios ocupados
e Israel continua a ter o status de potência ocupante (CIJ, 2004, p. 78).

Os antecedentes da demarcação desta zona remontam à Resolução 181 (II)
(AGNU, 1947), de 29 de novembro de 1947, a qual tinha o objetivo de criar o Estado de
Israel e propor um plano de partição do então território britânico da Palestina entre judeus
e muçulmanos. A AGNU determinou que 55% do território seria destinado a Israel, enquanto 45% à Palestina, e Jerusalém seria considerada um corpus separatum sob a administração das Nações Unidas.29 Contudo, as disposições do Plano foram rejeitadas pela
Liga Árabe e igualmente ignoradas pelas forças militares israelenses no curso da Guerra
Árabe-Israelense, as quais anexaram quase 60% da área anteriormente concebida como
território palestino.30 Israel ocupou Jerusalém Ocidental e outras zonas, como Jaffa, Galileia e parte da Cisjordânia. Ao repartir o território palestino - e Jerusalém - a linha do
Armistício foi esboçada por líderes militares de Israel e da Jordânia. Sob os termos do
cessar-fogo, a região a leste da linha traçada seria administrada pela Jordânia, enquanto a
região a oeste ficaria sob a soberania de Israel. Entre essas linhas, no entanto, uma terceira
área foi traçada no centro de Jerusalém: quase 750 acres de território foram designados
como no man’s land (HUGHES, 2018). A AGNU, por sua vez, reiterou a afirmação de
que Jerusalém deveria permanecer como um corpus separatum em sua resolução 303(IV)
(AGNU, 1949).
A situação permaneceu relativamente estável até 1967 - exceto pela breve invasão
da península do Sinai por Israel em 1956, durante a Crise de Suez. Com o início da Guerra
dos Seis Dias em junho de 1967 e, em particular, com a tomada de Jerusalém Oriental em
25 de junho daquele ano, toda a cidade ficou sob jurisdição israelense e o status internacional de Jerusalém tornou-se mais nebuloso.31 Um memorando do Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou a soberania não apenas sobre Jerusalém Oriental, mas

29

“The City of Jerusalem shall be established as a corpus separatum under a special international regime .
. . The City of Jerusalem shall include the present municipality of Jerusalem plus the surrounding villages
and towns, the most eastern of which shall be Abu Dis; the most southern, Bethlehem; the most western,
Ein Karim (including also the built-up area of Motsa); and the most northern Shu’fat.” (AGNU, 1947).
30
“A Assembleia Geral procedeu à organização de um Comitê ad hoc na Palestina, composto por todos os
Estados membros da ONU, para fazer uma proposta final. Em 25 de novembro de 1947, o Comitê ad hoc
aprovou o plano majoritário do Comitê Especial para participar da união econômica. A votação foi de 25 a
favor, 13 contra e 17 abstenções. Isso foi suficiente para a aprovação do Comitê, uma vez que apenas era
necessária a maioria dos votos. No entanto, não seria suficiente para a Assembleia Geral, que precisava de
dois terços dos votos. Porém, em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU, na qual estavam
representados os mesmos cinquenta e sete Estados, adotou o plano de divisão com a união econômica da
Resolução 181, em uma votação de 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções.” (Tradução livre) (QUIGLEY, 2010, p. 92).
31
Em maio de 1967, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, percebendo a perspectiva de um ataque
israelense no território do Sinai, exigiu a retirada imediata da Força-Tarefa de Urgência da ONU da região
e transferiu um número substancial de forças armadas egípcias para a cidade costeira de Sharm-el-Sheik,

também sobre a no man’s land, confirmando a ocupação de toda a Cidade Santa
(HUGHES, 2018).
Em 22 de novembro de 1967, logo após o início dos ataques armados israelenses
contra seus vizinhos árabes, o CSNU aprovou a Resolução 242. A resolução foi uma
tentativa de se conciliar as teses israelenses e árabes sobre a questão de Jerusalém, bem
como de cessar as atrocidades entre os beligerantes. Enquanto os países árabes exigiam a
retirada das tropas israelenses de todos os territórios ocupados como condição para o estabelecimento de um acordo de paz, o governo de Israel somente consentiria com a retirada se seus supostos direitos territoriais fossem assegurados (GUILLAUME, 1994,
p.164). Entretanto, a resolução não exortou diretamente a retirada de Israel de todos os
territórios ocupados após 5 de junho de 1967, optando pela solução de compromis, a qual
requisitou “a retirada das forças armadas de Israel de territórios ocupados no recente conflito.” (CSNU, 1967). A omissão notável é a palavras ‘todos’ precedente a ‘territórios’,
sem a qual a delimitação de quais dentre os territórios ocupados deveriam ser abandonados pelas forças armadas tornou-se praticamente impossível a partir da Resolução 242
(GOLDBERG, 2011, p. 44).
Logo, desde 1967, a seção oriental de Jerusalém vem sendo considerada pela prática dos Estados no CSNU como território ocupado, de modo que alguns optaram por
instalar suas missões diplomáticas na cidade costeira de Tel Aviv. A força vinculativa da
resolução 242 foi também disputada por Israel sob o argumento de que aquela fora adotada no âmbito do Capítulo VI (Resolução pacífica de controvérsias) da Carta das Nações
Unidas, o qual, ao contrário do Capítulo VII (ameaças à paz, violações da paz e atos de
agressão), não tem expressamente garantida a natureza compulsória das resoluções produzidas sob seus artigos, independente de sua elaboração pelo próprio CSNU. Como consequência, Israel utilizou a origem da resolução como um álibi para legitimar sua jurisdição sobre a cidade inteira (ROSENNE, 2005). Alguns Estados se opuserem ao notar a
ilegalidade da argumentação, uma vez que a proibição da aquisição de territórios pelo uso
da força é corolário do disposto no artigo 2(4) da Carta da ONU e reflexo das normas de

um ponto estratégico do território egípcio em função de sua proximidade do Canal de Suez. O então Secretário-Geral da ONU U Thant definiu que, uma vez tendo Israel categoricamente recusado a abrigar a forçatarefa em seu próprio território (embora tenha consentido com sua criação) a denúncia egípcia dos Tratados
do Cairo – responsáveis por criar a Força - o deixaria sem escolhas senão ordenar a retirada da força-tarefa.
Em face da escalada de tensão na região, Israel, em junho de 1967, atacou seus principais vizinhos árabes
(Egito, Síria e Jordânia) e deu início à Guerra dos Seis Dias. (GUILLAUME, 1994, p. 163-164).

direito costumeiro e jus cogens, bem pelo fato de ir de encontro com as competências e o
poder de decisão do CSNU descritos pela CIJ em Namibia.
Não obstante, o CSNU reafirmou sua convicção relativa à ilegalidade da ocupação
israelense dos territórios invadidos em 1967 em resoluções subsequentes à 242 – notadamente, nas resoluções 252 (1968), 267 (1969), 271 (1969) e 298 (1971). Em 1980, por
ocasião da promulgação da Lei Básica (Basic Law) em Israel, a qual declarou Jerusalém
como “una e indivisa capital do Estado de Israel” (ISRAEL, 1980) o CSNU adotou sua
resolução 476 cujo texto exortava Israel a cessar todas as ações administrativas e legislativas destinadas a alterar o status internacional da cidade de Jerusalém (CSNU, 1980).
Nesse sentido, a resolução 476 aponta também para a violação da própria resolução 242,
uma vez que Israel falhou ao tentar convencer outros Estados de que seu título territorial
sobre a cidade era legítimo e, não obstante, manteve-se nos territórios ocupados. Em função da recusa israelense ao cumprir a resolução 476, em 1982 o CSNU adotou a resolução
478 – a qual exortava todos os Estados a não reconhecer qualquer ato administrativo ou
legislativo de Israel cujo intuito seria alterar o status de Jerusalém, bem como a retirar
suas representações diplomáticas da cidade (CSNU, 1980).
Entre 1980 e 2016 a política externa americana relativa a Israel conheceu um período de pragmatização, de modo a gradualmente aproximar-se de uma solução negociada
entre a Palestina e aquele Estado a qual garantisse o título territorial israelense sobre Jerusalém (PERTILE; FACCIO, 2020, p.7). O Congresso dos EUA promulgou, em 1995,
o Jerusalem Embassy Act, o qual exortava o Presidente e o Departamento de Estado a
transferir a embaixada instalada em Tel Aviv para Jerusalém. Em virtude da oposição do
então Presidente e do Departamento de Justiça – os quais enxergavam a lei como uma
usurpação da competência constitucional presidencial– o Congresso aprovou uma segunda versão que garantia ao Presidente o poder de postergar a transferência.
A declaração norte-americana de 2017 impulsionou uma nova fase de debates sobre a questão da soberania israelense sobre Jerusalém nas Nações Unidas. O CSNU foi
convocado em 8 de dezembro para ouvir o relatório sobre o tema elaborado pelo Coordenador Especial para o Processo de Paz no Oriente Médio e pelo Representante do Secretário-Geral (ARCARI, 2018). Além disso, os projetos de resolução escritos no âmbito da
AGNU pelo Iêmen e pela Turquia foram aprovados no escopo da Resolução ES 10/19,
que, por sua vez, reafirmou a nulidade de atos unilaterais que visem a alteração do status
de Jerusalém como um corpus separatum, lembrando a Resolução 478 do CSNU e o art.
2 da Carta da ONU (ARCARI, 2018). A Resolução foi aprovada com o placar de 128

votos favoráveis, 9 contrários (Guatemala, Honduras, Israel, Ilhas Marshall, Micronésia,
Nauru, Palau, Togo e Estados Unidos), 21 faltantes e 35 abstenções.32 O veto dos EUA
impediu que a resolução proposta pelo Egito em 18 de dezembro de 2017, a qual sugeria
a ilegalidade da declaração norte-americana e da transferência da embaixada, fosse aprovada no CSNU (ARCARI, 2018). Em que pese a falta de uma resolução vinculativa, a
declaração dos EUA foi prontamente considerada ilegal por quase todos os estados presentes na AGNU e no CSNU.33 A resolução egípcia foi aprovada por todos os outros 14
Estados-membros do Conselho, incluindo os quatro membros permanentes, com a exceção dos EUA. Em particular, os Estados levantaram o dever de não reconhecer a aquisição
de territórios pelo uso ilegal da força como a principal sustentação de seus posicionamentos, interpretando a transferência da embaixada dos EUA como um ato de reconhecimento
da ocupação de Jerusalém Oriental por Israel (CASTELLARIN, 2018).
A suposta ilegalidade foi fundamentada por dois raciocínios distintos: em primeiro lugar, o fato de que Israel anexou Jerusalém Oriental e a no man’s land por meio
de um ato de agressão justificado como legítima defesa em 1967. A anexação consistiria
em uma violação do artigo 2 (4) da Carta das Nações Unidas, a qual é reflexo (i) da norma
costumeira de proibição da agressão e (ii) da norma de jus cogens de proibição da agressão – e de seu corolário que proíbe a anexação territorial por meio daquela. Em segundo
lugar, o fato de que a presença israelense em Jerusalém Oriental também violaria o tratado de armistício de 1948 com a Jordânia, o qual limitaria a soberania israelense à metade
ocidental da cidade. Este último argumento, no entanto, é contestável, uma vez que a
Jordânia abdicou definitivamente de seus direitos sobre qualquer território palestino em
198834 e, por consequência, alega-se que Israel não deveria manter as obrigações pactuadas em 1949.35 Em todo caso, o título territorial de Jerusalém Ocidental pertenceria a
32
Para um estudo comparativo e quantitativo da prática dos Estados em relação a transferência da embaixada no âmbito da AGNU e do CSNU, ver: PERTILE; FACCIO, 2020, p. 9-22.
33
"Coming back to our case, the fact that the US decision to relocate the embassy to Jerusalem has been
censured by a substantive number of States in both the SC and the GA seems to leave little room for a
formalistic reading of the obligation of non-recognition, based on the artificial distinction between the formal recognition of the legality of a situation and the factual endorsement of its material consequences ».
(ARCARI, 2018).
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http://www.kinghussein.gov.jo/88_july31.html.>
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Conforme Castellarin: "Adoptée (avec l’abstention des Etats-Unis) en réaction à l’adoption par Israël de
la loi fondamentale déclarant Jérusalem capitale ‘une et indivisible’, elle ‘demande ... aux Etats qui ont
établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la Ville sainte’. A première vue,
le pas- sage concerné pourrait exprimer une recommandation, ce qui refléterait la volonté du CS de ne pas
faire usage de son pouvoir d’établir une obligation dans l’avis consultatif sur la Namibie la CIJ le déplacement de l’ambassade des Etats- Unis est incompatible avec la résolution 478 (1980)." (CASTELLARIN,
2018).

Israel – por força do Tratado de Armistício com a Jordânia de 1949, de um lado, ou da
aquiescência da comunidade internacional, de outro, enquanto Jerusalém Oriental e a no
man’s land seriam considerados, ambos, territórios ocupados por Israel desde 1967
(CASTELLARIN, 208). Para além das evidentes limitações políticas, contudo, nada impede a argumentação de que Jerusalém, una e indivisa, segundo o Plano de Partição de
1947, trata-se de um corpus separatum de qualquer Estado, de modo que o exercício de
qualquer título territorial sobre a cidade seria manifestamente contrário ao Direito Internacional.
Em função do exposto acima, é possível notar que, caso a interpretação palestina
do art. 3 da CVRD prove-se verdadeira – i.e. a obrigatoriedade de que as representações
diplomáticas devam compulsoriamente ser instaladas em territórios não ocupados pelo
Estado acreditado – há condições para se defender que a embaixada dos EUA recéminstalada em Jerusalém está localizada em território ocupado. Note-se que não há necessidade de se adjudicar em relação ao título territorial da no man’s land – se aquele é ou
não de posse palestina – mas tão somente verificar que este, assim como Jerusalém Oriental, não são parte do território israelense – afirmações corroboradas pelas resoluções do
CSNU e pela Opinião Consultiva da CIJ discutidas anteriormente. Nesse sentido, a violação da obrigação de não-reconhecimento insurgiria como consequência da realocação
da embaixada em um imóvel localizado, ainda que parcialmente, em território sob ocupação, a qual demonstraria a aquiescência, por parte dos Estados Unidos, do título territorial israelense sobre toda a cidade, bem como produziria responsabilidade internacional
ao Estado acreditante.
3.2. Objeções à obrigação de não-reconhecimento em Palestina v. EUA: diversas objeções foram elencadas anteriormente quanto à existência, o conteúdo e a execução de uma obrigação de não-reconhecimento em geral – as quais, indubitavelmente,
podem ser levantadas no caso sob análise. É preciso verificar se as circunstâncias encontradas em Palestina v. Estados Unidos são suficientes para afastar tais questionamentos.
A primeira objeção diz respeito ao fato de que alguns Estados se manifestaram no
sentido de disputar a qualidade auto executória da obrigação de não reconhecimento, alegando que sua execução estaria condicionada à existência de uma resolução de um órgão
de segurança regional ou global que comandasse a sua execução expressamente. Trata-se
de uma objeção razoável, dado o número irrisório de prática em que os Estados, na ausência de uma resolução do CSNU, exortaram a si mesmos a não reconhecer a situação

gerada por um ato ilícito cometido por um de seus pares. Não há, contudo, nos termos do
art.41(2) dos DARS, nenhuma relação de dependência entre resoluções do Conselho e a
recusa ao reconhecimento.36 Ainda, o CSNU já dispôs aos Estados uma obrigação de nãoreconhecimento da ocupação de territórios palestinos por Israel na Resolução 478 – a
mesma a qual comandou os Estados a retirarem suas missões diplomáticas de Jerusalém.
Logo, não há de se falar em ausência de coordenação multilateral no processo de execução da obrigação de não reconhecimento em Jerusalém. Em adição, o dever de não-reconhecimento foi o principal argumento levantado pelos Estados no CSNU durante a sessão
emergencial que debateu a transferência da embaixada dos EUA em 18 de dezembro de
2017 e foi igualmente reafirmada em 21 de dezembro do mesmo ano pela AGNU em sua
Resolução ES-10/L.22 (AGNU, 2017). Arcari nota que, ao sustentarem seus votos no
CSNU e na AGNU, grande parte dos Estados fez menção à norma costumeira (ou princípio geral) inscrito na Declaração de Princípios do Direito Internacional de 1970 que proíbe a aquisição de território por meio de um ato de agressão – o que advoga em favor de
uma execução independente da obrigação, visto que não há requisito equivalente de coordenação multilateral para a execução de outras normas costumeiras (ARCARI, 2018).
Ainda sobre a execução, Arcari recorda que, ao sustentar seu veto no CSNU, os
EUA afirmaram que a Resolução 478 de 1980 não impunha nenhuma restrição ao seu
direito de estabelecer relações diplomáticas com Israel conforme a vontade de ambos os
Estados. Todavia, o representante da França no Conselho refutou o argumento ao asseverar que a Resolução 478 tão somente reafirmava o compromisso dos demais Estadosmembros com o Direito Internacional, não criando nenhuma obrigação original, mas sim
afirmando sua existência enquanto norma costumeira. No entanto, embora não adotada
sob o Capítulo VII da Carta da ONU, a compulsoriedade da resolução poderia ser facilmente argumentada com fundamento no poder geral de decisão garantido ao Conselho
pelo art. 25 da Carta – o qual fora sublinhado pela própria CIJ por ocasião da Opinião
Consultiva sobre a Namíbia (ARCARI, 2018).
Vale recordar que a sensível natureza política do CSNU já foi suscitada enquanto
argumento para sustentar sua ineficácia como organismo de coordenação de represálias a
violações de normas peremptórias – notadamente durante os anos 1940-1970. Inúmeras
propostas foram introduzidas, no âmbito do 6º Comitê da AGNU e na própria CDI (pelo
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Ainda nos anos 1980, o anteprojeto da CDI contava com a previsão de que a obrigação de não-reconhecimento estaria submetida, mutatis mutandis, a procedimentos incorporados na Carta da ONU. No entanto,
esta previsão inexiste nos Artigos aprovados em 2001 (TALMON, 2005, p. 121).

então rapporteur especial Arangio-Ruiz), no sentido de arquitetar novas estruturas e mecanismos de resposta a graves violações independentes do Conselho. Todavia, o caráter
utópico e pouco funcional das propostas, as quais coordenavam um sem-fim de agências
da Organização, acabaram por conhecer o ceticismo dos Estados e foram abandonadas
(KLEIN, 2001, p. 1250 e 1252). Logo, uma possível execução de obrigações erga omnes
relativas ao status de Jerusalém e articulada no seio das Nações Unidas ainda permaneceria largamente sob responsabilidade do CSNU.
Uma crítica mais contundente diz respeito à declaração de alguns Estados no âmbito do CSNU de que o não-reconhecimento da transferência da embaixada dos EUA
tornaria este ato ‘inválido e nulo.’ É bastante improvável que um ato de não-reconhecimento coletivo produzisse uma invalidade de jure, de modo a anular o consentimento dos
Estados nele envolvidos. O que parece se almejar com a obrigação de não-reconhecimento é antes provocar a ineficácia de um ato em contraste com o Direito Internacional
do que a sua invalidade, no sentido de impedir que o Estado que praticou o ato de reconhecimento extraia dele benefícios (ARCARI, 2018). Todavia, aqui é preciso notar que a
Resolução ES- 10/19 da AGNU – a qual exorta os Estados a não reconhecer todas as
decisões ou ações visando a alteração do status internacional de Jerusalém – recai não
apenas sobre os atos que alteram tal status diretamente (como a ocupação levada a cabo
por Israel) mas também indiretamente ( como a transferência da embaixada dos EUA).37
Tal afirmação pode ser lida em contraste com o art. 41(2) dos DARS, o qual assevera que
apenas a violação de uma norma peremptória poderá suscitar a obrigação de não-reco-
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Gaja nota a discrepância entre as obrigações de não-reconhecimento oriundas da violação de normas
peremptórias e de normas comuns em sua análise sobre a Opinião Consultiva de 2004 sobre o muro construído por Israel: “Obligations not to recognize a certain situation or not to render aid or assistance may
exist independently from the commission of a serious breach. Moreover, Article 16 on State responsibility
considers that, under certain conditions, “a State which aids or assists another State in the commission of
an internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for doing so”. However, it may
conceivably occur that assistance would not per se be unlawful according to Article 16, for instance because
it would not be intended to facilitate the commission of the internationally wrongful act. Even when aid or
assistance would not otherwise be unlawful, Article 41, paragraph 2, on State responsibility sets forth certain obligations as the consequence of a serious breach. Clearly, these obligations are meaningful only when
they do not overlap with obligations that are already existing irrespective of the serious breach” e ainda
“These cases are likely to be limited. It has also to be noted that non-recognition of a situation as lawful is
a legal consequence that appears to be appropriate only in relation to the breach of certain obligations.”
(GAJA, 2011, p. 134-135).

nhecimento e a nulidade dos atos que conduziram à violação, o que não é o caso da transferência da embaixada (CASTELLARIN, 2018).38 Logo, o caso Palestina v. EUA comporta, em última análise, duas obrigações de não-reconhecimento: uma devida por todos
os Estados a seus pares, a qual os exorta a não reconhecer a ocupação territorial conduzida
por Israel – pretensamente violada pelos EUA - e outra cujo objeto é a própria transferência da embaixada que, por sua vez, não pode produzir oponibilidade erga omnes aos
Estados, uma vez que não se deu por resultado de uma violação de uma norma de peremptória. De acordo com Castellarin:
A situação é incomum: o objeto da [obrigação de] não reconhecimento
é o próprio reconhecimento. Ou seja, trata-se de um caso em que a
obrigação de não reconhecimento opera tanto como norma secundária
(consequência da violação de jus cogens por Israel), como norma primária (violada por Estados Unidos) e novamente como norma secundária (consequência do ato ilícito dos Estados Unidos). Embora, em
teoria, o não reconhecimento possa ser objeto de uma obrigação primária, na prática internacional, aquele é essencialmente uma norma secundária, que só se aplica como consequência da violação grave de um
subconjunto de normas primárias, imperativas. O não-reconhecimento
do status de Jerusalém estabelecido por Israel enriquece a prática já
estabelecida, enquanto o não reconhecimento das medidas norte-americanas dá início a uma nova prática. 39

Esta distinção aparentemente tecnicista traz consigo outra dificuldade: a Resolução ES-10/19 da AGNU não afirma o caráter costumeiro da obrigação de não-reconhecimento referente à realocação em momento algum – a propósito, utiliza tão somente documentos onusianos (i.e. resoluções anteriores da própria AGNU e do CSNU) como fonte
da obrigação, sem lançar mão do Direito Internacional geral (CASTELLARIN, 2018).
Por consequência, uma vez que a obrigação de não-reconhecimento relativa à transferência da embaixada dos EUA não insurgiu graças à violação de uma norma de jus cogens,

38
Neste sentido, a chamada teoria ‘fiduciária’ do jus cogens – a qual argumenta que as normas peremptórias
são consequenciais ao dever soberano do Estado em relação aos seus cidadãos - parece encontrar dificuldades ao não ser capaz de arquitetar uma relação causal entre a soberania de um Estado e as obrigações
erga omnes sob sua titularidade as quais, contudo, não são consequência da violação do jus cogens ( por
exemplo, a obrigação de não-reconhecimento insurgente após a transferência da embaixada) (CRIDDLE,
2009, p. 331-387).
39
« La situation est inhabituelle: la non-reconnaissance a pour objet une reconnaissance. En d’autres
termes, il s’agit d’un cas dans lequel l’obligation de non-reconnaissance joue à la fois comme norme secondaire (conséquence de la violation du jus cogens par Israël), comme norme primaire (violée par les
Etats-Unis) et à nouveau comme norme secondaire (conséquence du fait illicite des Etats-Unis). Bien qu’en
théorie la non-reconnaissance puisse faire l’objet d’une obligation primaire,[55] dans la pratique internationale il s’agit essentiellement d’une norme secondaire, qui ne s’applique qu’en conséquence de la violation
grave d’un sous-ensemble des normes primaires, les normes impératives. La non-reconnaissance du statut
de Jérusalem établi per Israël enrichit la pratique déjà établie, alors que la non-reconnaissance des mesures
états-uniennes entame une pratique nouvelle. » (CASTELLARIN, 2018).

mas sim na esteira de uma obrigação erga omnes antecedente e, somado a isso, não teve
seu caráter costumeiro afirmado pela resolução, não é possível aceitar a sua oponibilidade
erga omnes. Em outras palavras, a não ser que fosse possível afirmar o caráter costumeiro
de todas as obrigações de não-reconhecimento – e não somente daquelas, nos termos dos
DARS, oriundas da violação de normas peremptórias – resta impossível afirmar que todos
os Estados estariam sob a obrigação de não reconhecer a nova embaixada dos EUA em
Jerusalém, bem como de evitar travar relações diplomáticas com a missão nela lotada.
Nesse caso, os Estados estariam diante de uma faculdade para não reconhecer, e não de
uma obrigação strictu sensu (CASTELLARIN, 2018).
No que concerne ao conteúdo da obrigação, é difícil delimitar quais atos estariam
sob sua incidência para além daqueles de natureza puramente formal – por exemplo, a
emissão de declarações unilaterais de protesto ou os a denúncia de tratados cujo objeto é
a embaixada.40 Castellarin pondera que, enquanto a participação em um coquetel de recepção do novo embaixador dos EUA pode ser interpretado como um reconhecimento de
facto, comparecer a uma reunião diplomática oficial na embaixada – em virtude de sua
importância e relação com direta com os temas políticos afetos ao Estado acreditante –
poderia ser compreendida como um reconhecimento de jure (CASTELLARIN, 2018).
Ressalvada a distinção por vezes ilusória entre as duas modalidades de reconhecimento,
o exemplo revela que o conteúdo da obrigação, embora conscrito às atividades praticadas
por e para aquela missão diplomática, não pode ser afirmado a priori, cabendo à discricionariedade dos Estados considerar quais atos reconhecem, endossam ou auxiliam a perpetuar a situação ilícita. A questão agrava-se quando o ato de reconhecimento praticado
é capaz de provocar, indiretamente, benefícios à Palestina – por exemplo, caso a embaixada em Jerusalém passasse a servir como consulado-geral acessível também ao povo
palestino.
Previamente à expedição da declaração em dezembro de 2017 e a realocação da
embaixada em maio de 2018, os EUA estavam sob a obrigação de não-reconhecer a soberania israelense sobre os territórios ocupados. O conteúdo desta obrigação poderia ser
executado de diversas maneiras: (i) na recusa de estabelecer relações convencionais cujo
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A preocupação em relação ao conteúdo da obrigação de não-reconhecimento foi apresentada pelo Juiz
Kooijmans da Corte Internacional, em sua opinião dissidente no caso The Wall. A distinção decorre de uma
interpretação distinta dos acontecimentos relativos à construção do muro: enquanto Kooijmans interpretou
aquela como um fato da realidade, a Corte a interpretou como uma reivindicação territorial – a qual ensejaria imediatamente a obrigação de não reconhecê-la nos termos dos DARS – sem, contudo, oferecer um
conteúdo a ser executado por força da obrigação (TALMON, 2005, 127).

objeto era, em todo ou em parte, o território ocupado (ou um bem nele instalado); (ii) na
recusa de instalar missões diplomáticas no território ocupado (iii) na recusa em travar
relações econômicas e comerciais cujo objeto era o território ocupado; (iv) na recusa de
reconhecer como legítimos os atos administrativos, judiciais ou legislativos emitidos pelo
Estado ocupante cujo objeto é o território ocupado ou pessoas nele domiciliadas, dentre
outras.41 A transferência marcou a violação da obrigação e, paralelamente, ensejou uma
nova obrigação de não-reconhecimento por parte dos Estados-terceiros – a qual, por carecer de natureza erga omnes e depender da discricionariedade dos Estados para ser executada, incita ainda mais dúvidas em relação ao seu conteúdo.42 Qual é a obrigação (ou
faculdade) conferida ao Estados frente a instalação de uma embaixada americana em Jerusalém?43
Enfim, alguns críticos apontam para o fato de que a jurisdição israelense sobre
Jerusalém Oriental e sobre os demais territórios ocupados trata-se de um ‘fato consumado’, e que os Estados não poderiam ser coibidos por organizações internacionais a
reconhecer de facto uma situação irreversível. Ora, o reconhecimento de facto só tem
sentido se for capaz de produzir efeitos benéficos ao Estado que emitiu o reconhecimento,
de modo a expandir suas relações diplomáticas - o que, inevitavelmente, exigiria um reconhecimento de jure e, por consequência, violaria o princípio ex injuria jus non oritur.
Além disso, um reconhecimento tácito ou explícito dos direitos territoriais de Israel sobre
a metade oriental de Jerusalém iria, inevitavelmente, na contramão da prática dos Estados
– os quais vem se opondo bilateralmente e no âmbito do CSNU a tal reconhecimento. As
resoluções do CSNU não perecem caso a execução das obrigações nelas contidas não seja
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Christakis oferece uma extensa descrição de exemplos anteriores os quais ilustram cada uma destas hipóteses (CHRISTAKIS, 2005, p.231).
42
Lagerwall indica que, dada a relação causal entre a obrigação de não-reconhecimento e o princípio ex
injuria jus non oritur, é antes a reivindicação legal (jus) baseada em uma violação (ex injuria) a qual deve
ser considerada inválida e não reconhecida. No caso de Jerusalém, ela aponta que, primariamente, é a afirmação de Israel de que possui o título territorial sobre toda a cidade, bem como que esta é a sua capital, a
qual não deve ser reconhecida. Todavia, o não-reconhecimento deve obrigatoriamente estender-se a manifestações secundárias de Estados-terceiros as quais corroboram para a perpertuação da violação, e.g. a afirmação dos EUA, pela declaração de 2017, que considera Jerusalém ‘una e indivisa’ como a capital de Israel
(LAGERWALL, 2018).
43
Um questionamento possível diz respeito à possibilidade de que Estados-terceiros não-lesados pela transferência da embaixada adjudicassem demandas contra os EUA em nome de uma pretensa obrigação erga
omnes de não-reconhecê-la. De Wet afirma que, para além da execução de contramedidas coletivas nos
termos do art. 54 dos DARS, a adjudicação na Corte Internacional é uma das formas de responder a violações de obrigações comunitárias. Resta saber se o mesmo é válido no caso de violações de normas comuns,
e não de normas peremptórias – ou ainda, se a continuidade das relações diplomáticas com a missão dos
EUA, ainda que indiretamente, auxilia ou perpetua a ocupação dos territórios por Israel em contraste com
o jus cogens (DE WET, 2013, p. 12-17).

verificada, e ainda menos as obrigações próprias deixam de existir quando gozam de oponibilidade erga omnes.44
Conclusão
Em 1932, o então Secretário de Estado dos EUA, Henry Stimson, formulou a
doutrina de não-reconhecimento de anexações territoriais via agressão – a qual foi sustentada por muitos de seus sucessores e por outros Estados na Liga das Nações – em face
da anexação da província chinesa da Manchúria Pelo Japão. Pouco mais de 90 anos depois
a doutrina de política externa parece ter oficialmente adentrado o regime de responsabilidade dos Estados: uma obrigação de não-reconhecimento de atos ilícitos, notadamente
aqueles cometidos em violação de normas peremptórias, insurge como parte do costume
internacional e com oponibilidade erga omnes.
As conclusões obtidas nesta breve investigação apontam para a existência de uma
obrigação internacional de não-reconhecimento cujo objeto são os territórios sob ocupação israelense, em particular no hemisfério oriental da cidade de Jerusalém. A Corte Internacional de Justiça, em eventual exame do mérito do caso Palestina v. Estados Unidos
da América, poderia reconhecer, no ato de realocação da embaixada norte-americana de
Tel Aviv para Jerusalém, a violação daquela obrigação e o ensejamento de responsabilidade internacional dos Estados Unidos. Nesta hipótese, o trabalho demonstra que (i) a
execução de tal obrigação não estaria necessariamente condicionada a um comando de
um órgão de segurança coletiva, ainda que ela já tenha sido exortada por resoluções anteriores do CSNU concernentes à Jerusalém; (ii) a obrigação não incita inequivocamente
a nulidade da declaração dos EUA e do ato do Departamento de Estado que realocou a
embaixada, mas tão somente obriga os Estados a não reconhecê-los e a privá-los de eficácia; (iii) há uma segunda obrigação de não-reconhecimento direcionada aos Estados
cujo objeto é a própria transferência da embaixada – a qual não parece gozar de oponibilidade erga omnes, pois não é consequência de uma séria violação de normas peremptórias; (iv) não há de se falar em duração ou caducidade da obrigação, de modo que esta
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No que concerne à duração da obrigação de não-reconhecimento, exemplos anteriores provam que sua
eficácia é longeva: o não-reconhecimento da Rodésia perdurou por 15 anos, enquanto o da ocupação sulafricana sobre a Namíbia por 20. A República Turca do Norte do Chipre não foi reconhecida pelos últimos
36 anos, bem como a ocupação israelense de Jerusalém Oriental e das Colinas de Golã por 40. Enfim, o
não-reconhecimento da ocupação soviética sobre as repúblicas bálticas perdurou por 51 anos (TALMON,
2005, p. 122).

deve perdurar enquanto a situação produzida pela violação subsistir e (v) o conteúdo da
obrigação investigada comporta condutas diversas, como a recusa em estabelecer missões
diplomáticas no território ocupado, em contrair obrigações convencionais cujo objeto é o
território ocupado ou bens nele localizados, o não-reconhecimento de atos administrativos, legislativos ou judiciais os quais envolvam o território ocupado ou pessoas nele domiciliadas, a interrupção de linhas aéreas, rodoviárias e ferroviárias, dentre outros.
Em eventual exame de mérito, a Corte adjudicaria sobre a cessação e a compensação devidas pelos Estados Unidos à parte lesada, bem como aplicar eventuais medidas
de satisfação e garantias de não-repetição. Em igual medida, poderia sugerir novas consequências para a violação do dever de não-reconhecimento, bem como estipular seu conteúdo com fundamento na prática dos Estados.
Em abril de 2020, o então candidato à presidência dos EUA pelo Partido Democrata, Joe Biden, afirmou que, caso eleito, não revogaria a declaração 9683 e não realocaria a missão instalada em Jerusalém, embora discordasse da medida tomada por seu
antecessor. A assertiva implica na continuidade do procedimento instaurado na CIJ, o
qual, até o presente momento, ainda não conta com as observações em resposta da parte
requerida.
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