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PREFÁCIO

COMBATER O BOM COMBATE ATRAVÉS DA 
PESQUISA EM DIREITO INTERNACIONAL NA 
UFMG: UMA APRESENTAÇÃO AOS CADERNOS 

É com satisfação que apresentamos os presentes Cadernos de Direito In-
ternacional da Universidade Federal de Minas Gerais, em sua primeira edi-
ção, na esperança de que outras possam acompanhá-la no nobre objetivo de 
publicizar, open access, as pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em 
Cortes e Tribunais Internacionais CNPq/UFMG. A ideia de fundo que motiva 
os Cadernos é a construção coletiva de conhecimento no qual se possa criar um 
espaço de interlocução da pós-graduação com a graduação, bem como com to-
dos os colaboradores da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais. A Vetusta Casa de Afonso Pena hospedou em sua história uma miríade 
de conspícuos internacionalistas e é a inspiração colaborativa desse espaço que 
desejamos transpor para as páginas que se seguem.

Duas importantes contribuições de amigos da Casa inauguram esses Ca-
dernos. O Embaixador Sérgio Duarte realiza um panorama da situação das ar-
mas de destruição em massa no que tange à sua normativa no direito internacio-
nal e no direito internacional humanitário, além de uma leitura da negociação 
para o desarmamento somente possível de ser realizada por alguém que presen-
ciou diversos momentos dessas tratativas e que possui grande esperança em seu 
sucesso. Já o Professor Paulo Potiara de Alcântara Veloso demonstra, em estudo 
das cortes superiores brasileiras, como a resistência ao direito internacional tem 
se manifestado em política judiciária, por meio de uma utilização oblíqua da 
doutrina da margem de apreciação como justi!cadora para uma recusa à aplica-
ção de decisões de órgãos internacionais.
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A legalidade das armas nucleares também é analisada pelo Professor Ad-
junto de Direito Internacional da UFMG, Lucas Carlos Lima. Em balanço dos 
25 anos da bastante comentada opinião consultiva emitida pela Corte Interna-
cional de Justiça (CIJ), o professor conclui pelo impacto na prática estatal, mas 
se propõe a discutir o status atual da normativa, tendo em vista a entrada em 
vigor do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, novas dinâmicas dos campos 
do direito internacional humanitário, dos direitos humanos e ambiental, além de 
um exame do posicionamento brasileiro.

Bernardo Mageste Campos, da Università degli Studi di Milano Bicocca 
e mestre pela UFMG, revisita uma importante contribuição da predecessora da 
CIJ, a Corte Permanente de Justiça Internacional, relativa à lógica positivista do 
direito internacional público: o Caso do S. S. Lotus, de 1927. A rememoração 
da controvérsia entre França e Turquia permite questionar a compatibilidade do 
princípio, que levou o mesmo nome, com a própria fundamentação do caso e sua 
aplicação na jurisprudência da CIJ. 

Junta-se às contribuições a análise de Fernando de Sá, da University of 
Oslo, sobre algumas problemáticas associadas à teoria do constitucionalismo 
transformador como gerador de um ius constitutionale commune na América La-
tina. Dentre elas, tem-se a concepção basilar de democracia, a alegada unicidade 
da região e os con"itos democráticos associados também à doutrina da Corte 
Interamericana do controle de convencionalidade.

Partindo para as pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores da UFMG, 
tem-se três contribuições voltadas à atividade das cortes internacionais. Amael 
Notini analisa a possível contribuição da Corte Internacional de Justiça na sen-
tença do caso Silala (Chile v. Bolívia), ainda pendente, para o direito dos cursos 
d’água internacionais. Gustavo Luz avalia a prática do Tribunal Internacional do 
Direito do Mar de emissão de medidas provisórias com a !nalidade de proteção 
do meio ambiente, inclusive por iniciativa própria. Por !m, Lucas Felippe examina 
questões que podem ser levantadas com a extensão do controle de convenciona-
lidade às opiniões consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

As atividades recentes da Corte Internacional de Justiça destacam-se en-
tre os objetos de estudos de iniciação cientí!ca na UFMG. Ana Luísa Rocha 
analisa a ordem de medidas provisórias de 2020 no caso do genocídio Rohingya 
(Gâmbia v. Myanmar) como um indicativo da relevância do caso para a pro-
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teção do grupo de!nido como vulnerável, para a dinâmica dos procedimentos 
incidentais e para a polêmica temática do genocídio em casos do órgão judicial. 
Nina França examina o desenvolvimento das reparações relativas à negativa do 
acesso consular presente na sentença do caso Jadhav (Índia v. Paquistão), de 
2019. Rafael Engelhardt busca as contribuições da CIJ à discussão acerca da 
obrigação de negociar, pela avaliação da sentença de 2018 do caso entre Bolívia 
e Chile.

O direito interamericano também possui grande enfoque nas pesquisas 
aqui coletadas, para além dos textos anteriormente apresentados. Gabriela Ra-
malho realiza atenta leitura da opinião consultiva sobre denúncia da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos e da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2020, 
de maneira a contribuir para a tendência de utilização da Carta Democrática 
Interamericana pelo órgão. As decisões da Comissão e da Corte Interamericana 
ligadas a casos sobre con"itos armados são revisadas por Maria Clara Farias, 
que questiona o uso do direito internacional humanitário em ligação ao direito 
internacional dos direitos humanos. Ainda, Sarah Tonani avalia as conclusões 
do Comitê Jurídico Interamericano relativas às imunidades de organizações 
internacionais, tendo como parâmetro o estado da arte do tema no direito in-
ternacional geral.

Para completar o já diverso enfoque das pesquisas em direito internacional 
desenvolvidas na UFMG, Giovani da Silva Júnior questiona se monumentos 
relacionados a ideologias racistas, segregacionistas, colonialistas ou autoritárias, 
que se tornaram alvo de atos de destruição, seriam protegidos pela lógica preser-
vacionista do direito internacional do patrimônio cultural. Rodrigo Franco, em 
investigação histórica, resgata as origens da atual obrigação costumeira de não 
reconhecimento de atos ilícitos violatórios de normas peremptórias. Finalmente, 
#éo de Carvalho realiza levantamento e análise da diplomacia brasileira nas 
tratativas do Tratado de Proibição de Armas Nucleares.

As presentes pesquisas foram majoritariamente conduzidas em tempos ad-
versos e acreditamos que essa primeira edição re"ete como a Universidade se 
manteve como bastião e refúgio para todos nós. As pesquisas produzidas aglu-
tinadas na primeira edição dos Cadernos possuem características comuns: o ri-
gor cientí!co, a necessidade de re"exão diante de fontes do direito concretas, 
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a necessidade de oferecer uma contribuição, ainda que pequena, ao debate. Os 
Cadernos de Direito Internacional da UFMG colocam-se, portanto, como uma 
rea!rmação dos pesquisadores na ciência, no debate cientí!co, e no diálogo en-
quanto política do conhecimento – valores que precisam sempre ser promovidos.

Lucas Carlos Lima 
Lucas Mendes Felippe
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CAPÍTULO 1

ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA NO 
DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO

Sérgio de Queiroz Duarte1

Quem assistiu ao !lme “2001, uma odisseia no espaço” se recordará da cena 
icônica do início, na qual um ancestral da espécie humana descobre a utilização 
de um osso como arma para dizimar inimigos e lança o osso ao ar para come-
morar a vitória. Um corte para a cena imediatamente seguinte mostra o osso no 
ar transformado em uma espaçonave. 

A sequência das duas cenas resume em poucos segundos a história do pro-
gresso cientí!co e industrial da humanidade, capaz de produzir instrumentos 
úteis para todos mas também utilizá-los como armamento, isto é, para a des-
truição. Ao longo da existência dos seres humanos sobre a Terra as armas foram 
sendo constantemente aperfeiçoadas e hoje muitas delas podem matar indis-
criminadamente grande número de pessoas de uma só vez. Essas são chamadas 
“armas de destruição em massa”.

Não existe no direito internacional uma de!nição contratual do que sejam 
“armas de destruição em massa”. Aceita-se nesse particular a noção de que exis-
tem três categorias dessas armas: as bacteriológicas ou biológicas, as químicas e 
as nucleares. Todas as demais são consideradas armas convencionais, desde os 
revólveres e pistolas até navios e aviões de guerra. O direito internacional, in-
clusive em sua dimensão humanitária, se aplica tanto às armas de destruição em 
massa quanto às convencionais.

As armas de destruição em massa geram efeitos letais muito intensos em 
períodos de tempo muito curtos e que afetam grande número de indivíduos 

1 O texto foi baseado na palestra do Embaixador Sergio Duarte à Clínica de Direito Internacional Humani-
tário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 29 de outubro de 2021.



14 - CADERNOS DE DIREITO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

indiscriminadamente de uma só vez. Como sabemos, em 1945 uma única bom-
ba nuclear arrasou a cidade de Hiroshima e três dias depois Nagasaki sofreu 
idêntico ataque. Cerca de oitenta mil pessoas – homens, mulheres e crianças – 
morreram instantaneamente nas duas cidades e muitas mais pereceram ao longo 
dos dias, meses e anos subsequentes. Em contraposição, as armas convencionais 
afetam um número relativamente menor e mais concentrado de indivíduos e seu 
emprego, especialmente em guerras, pode durar muito mais tempo. 

As duas bombas usadas contra aquelas cidades tinham poder explosivo 
equivalente a 15 e 20 toneladas de TNT, respectivamente. Os engenhos nu-
cleares explosivos existentes hoje nos arsenais dos países que as possuem têm 
potência superior em milhares de vezes às usadas naquela época. Além dos dois 
exemplos de uso bélico acima mencionados, desde o advento das armas atô-
micas mais de dois mil ensaios com tais engenhos já foram realizados, tanto 
na atmosfera quanto subterrâneos. O artefato mais potente até hoje detonado 
experimentalmente foi apelidado “Bomba do Tsar” e sua explosão correspondeu 
a 50 milhões de toneladas de TNT, destruindo parte da ilha de Nova Zembla, 
no oceano Ártico, em 1961. 

FIGURA 1: COMPARAÇÃO DE ENSAIOS NUCLARES EXPLOSIVOS
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1 DIREITO INTERNACIONAL E ARMAMENTO

Ao longo da História foram sendo desenvolvidas e codi!cadas normas e 
princípios aplicáveis e aos con"itos armados e aos armamentos, visando espe-
cialmente a proteção de combatentes e de civis afetados pelas hostilidades con-
tra seus efeitos excessivos. O conjunto dessas normas constitui o que chamamos 
Direito Internacional Humanitário. A !m de evitar ou minimizar os prejuízos 
causados pelas guerras, numerosos tratados e convenções internacionais estabe-
leceram também medidas de fortalecimento da con!ança entre estados e outros 
instrumentos regulamentaram, limitaram ou baniram vários tipos de armamen-
tos, inclusive as armas biológicas e químicas.

Não existe, porém, no direito internacional uma norma jurídica geral, 
abrangente e clara que proíba a posse, transferência, produção e uso de armas 
nucleares. As regras existentes, das quais tratarei mais adiante, reconhecem situ-
ações desiguais e contêm diversas lacunas, enquanto outras são controvertidas. 
As normas ambientais e sanitárias aplicáveis aos con"itos armados não regula-
mentam especi!camente tais armas. É pelo menos duvidoso que o armamento 
nuclear possa ser usado de forma consistente com o direito internacional hu-
manitário e com o direito aplicável aos con"itos armados. O assunto suscita 
também profundas questões éticas que transcendem os debates e interpretações 
legais.

Costuma-se situar o nascimento do Direito Internacional Humanitário 
em 1864, data da primeira Convenção de Genebra, celebrada entre as principais 
potências europeias e que visava mitigar o sofrimento de militares feridos em 
batalha. Foi esse, aliás, o embrião do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. 
Em 1868 a Declaração de S. Petersburgo proibiu o uso de certos tipos de pro-
jéteis explosivos. Aos poucos foi sendo ampliado o alcance das normas relativas 
ao direito aplicável em tempos de guerra. Uma nova Convenção de Genebra em 
1925 proibiu a utilização de gases tóxicos ou as!xiantes e foi a precursora da 
Convenção de Proibição de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e da Conven-
ção de Proibição de Armas Químicas, das quais tratarei mais adiante. Outras 
convenções importantes destinadas a proteger doentes e feridos em campanhas 
militares, inclusive no mar, os prisioneiros de guerra e as vítimas civis de con-
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"itos armados foram adotadas nas Conferências da Haia de 1899 e 1907 e em 
Genebra em 1949. O desenvolvimento de normas de cunho humanitário pros-
segue até hoje.

A partir de seu estabelecimento em 1945 a Organização das Nações Uni-
das passou a participar substantivamente da elaboração e codi!cação do direito 
internacional. A resolução número 1, adotada pela primeira Sessão da Assem-
bleia Geral em janeiro de 1946 criou uma comissão encarregada de tratar “dos 
problemas suscitados pela descoberta da energia nuclear”, inclusive formular 
propostas para a eliminação das armas nucleares e outras armas de destruição 
em massa. A descon!ança e hostilidade entre as duas grandes potências da épo-
ca, porém, impediu qualquer progresso nesse sentido. 

Desde então a comunidade internacional vem adotando medidas parciais, 
isto é, inúmeros acordos, convenções e tratados aplicáveis a diferentes aspectos 
da questão e diversos tipos de armamento e aos con"itos armados, inclusive em 
sua dimensão humanitária. Em 1967 o Conselho de Segurança da ONU adotou 
a resolução 2.444, que dispõe sobre a obrigatoriedade do respeito aos direitos 
humanos por todas as partes em um con"ito e a Assembleia Geral reconheceu 
três princípios fundamentais: 

1 – o direito das partes em um con"ito de adotar meios destinados a pre-
judicar o adversário não é ilimitado; 

2 – é proibido lançar ataques contra populações civis enquanto tais; 
3 – deve ser observada a distinção entre combatentes e a população civil, 

a !m de poupar estes últimos na medida do possível. A Assembleia Geral de-
clarou ainda que é inaceitável uma guerra contra o conjunto da população a !m 
de obrigar o adversário a render-se. É interessante confrontar essa norma com a 
atitude das atuais potências, que ameaçam a destruição completa dos adversários 
com armas nucleares cujos alvos potenciais são cidades inteiras.

Muitas das normas internacionais tratam também de disciplinar a posse 
e uso de armas convencionais. A Carta das Nações Unidas admite a existência 
de forças armadas dos estados-membros, reconhece o direito de autodefesa in-
dividual ou coletiva em caso de ataque armado e estabelece no Capítulo VII as 
condições nas quais o Conselho de Segurança pode determinar medidas com-
pulsórias para o uso da força em caso de ruptura ou ameaça de ruptura da paz. 
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Atualmente existem esforços para regulamentar os chamados “robôs assas-
sinos” e armas autônomas, capazes de tomar decisões em situações de combate 
sem interferência humana, assim como para disciplinar o uso de métodos ciber-
néticos que possam se usados para inabilitar o funcionamento de sistemas vitais 
de comunicação em países real ou potencialmente inimigos.

A Carta das Nações Unidas é um texto fundamental de direito internacio-
nal e essa instituição tem sido elemento essencial para a elaboração e adoção de 
inúmeros instrumentos no campo do desarmamento e controle de armamentos. 
A Carta, no entanto, não menciona as armas nucleares, pois foi adotada em 26 
de junho de 1945, enquanto a primeira arma atômica surgiu três semanas de-
pois, em 16 de julho do mesmo ano.

As armas nucleares começaram a proliferar a partir daquele dia 16 de julho 
de 1945, com a primeira detonação experimental levada a cabo pelos Estados 
Unidos no deserto do Novo México. 

A proliferação prosseguiu nos anos seguintes. A União Soviética (1949), 
o Reino Unido (1952), a França (1960) e a China (1964) adquiriram armas 
nucleares. Posteriormente, Israel2, Índia (1972), Paquistão (1998), e República 
Popular e Democrática da Coreia (2006) também obtiveram capacidade nuclear 
bélica. 

A primeira resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, adotada 
em janeiro de 1946, criou uma comissão encarregada de “tratar dos problemas 
decorrentes da descoberta da energia nuclear” e formular propostas para a elimi-
nação das armas nucleares e outras armas de destruição em massa. Infelizmente, 
a hostilidade e descon!ança entre as duas principais potências – Estados Unidos 
e União Soviética – impediu qualquer avanço durante os anos seguintes e a co-
missão foi !nalmente desfeita. 

Existem hoje aproximadamente 13.000 armas nucleares em mãos dos nove 
países. Bastaria uma fração delas para destruir o mundo como o conhecemos. 

2  Israel adota uma política de ambiguidade sobre o armamento nuclear e por isso não se sabe exatamente 
quando obteve seu armamento nuclear, mas se acredita que tenha sido em 1966/67. Embora o país não con-
!rme nem desminta o!cialmente a posse dessas armas, estima-se que disponha de um arsenal de aproxima-
damente 90 ogivas atômicas.
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QUADRO 1: ARMAS NUCLEARES NO MUNDO (2021)

Ogivas em posição de tiro Outras ogivas Total 2021 Total 2020

USA 1 800 3 750 5 550 5 800

Russia 1 625 4 630 6 255 6 375

Rino Unido 120 105 225 215

França 280 10 290 290

China ! 350 350 320

Índia ! 156 156 150

Pakistão ! 165 165 160

Israel ! 90 90 90

Coreia do Norte ... [40–50] [40–50] [30–40]

Total 3 825 9 255 13 080 13 400

Fonte: Anuário SIPRI 2021.

Todos os nove países possuidores se encontram atualmente empenhados 
na modernização e aperfeiçoamento de seus arsenais. Nos dias de hoje assisti-
mos à retomada da corrida armamentista nuclear em uma verdadeira e acelerada 
proliferação tecnológica, com mísseis hipersônicos, submarinos dotados de ar-
mas nucleares e aviões de reconhecimento indetectáveis, além de métodos ciber-
néticos de ataque à infraestrutura de nações inimigas e início de armamentismo 
no domínio do espaço. 

Esses nove países se mostram dispostos a utilizar seu armamento da ma-
neira que lhes pareça adequada. A!rmam que essas armas são necessárias para 
atender a suas preocupações de segurança, trazendo com isso insegurança para 
todos os demais, inclusive suas próprias populações. Autoridades, acadêmicos 
e órgãos de opinião nesses países têm argumentado que a não ocorrência de 
con"itos armados entre as principais potências desde o !m da Segunda Guerra 
Mundial resulta da existência do armamento atômico3. Naturalmente é impos-
sível provar a veracidade dessa a!rmação, mas em contrapartida são conhecidos 
diversos incidentes em que o mundo se viu à beira de uma con"agração nuclear.4 

Após deixar o serviço ativo, o general Lee Butler, ex- Comandante do 
STRATCOM (Comando Estratégico dos Estados Unidos) declarou que “o 
3  Convém observar que embora desde o advento da arma nuclear não houve guerras entre as principais 
potências, em outras partes do mundo, especialmente em áreas em desenvolvimento, ocorreram nesse período 
inúmeros con"itos com uso de armas convencionais, inclusive com participação de possuidores de armamento 
nuclear e seus aliados, que resultaram em grande perda de vidas e em graves prejuízos humanos, econômicos 
e ambientais. 
4  Por exemplo, em seu livro My Journey at the Nuclear Brink o ex-Secretário de Defesa norte-americano 
William Perry narra diversas ocasiões em que uma catástrofe nuclear foi evitada por pouco. (https://www.
goodreads.com/book/show/25490345-my-journey-at-the-nuclear-brink).
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mundo escapou da Guerra Fria sem um holocausto nuclear devido a uma com-
binação de competência, pura sorte e intervenção divina – esta última provavel-
mente na maior proporção.”5

2 PROIBIÇÕES DE ARMAS DE 
DESTRUIÇÃO EM MASSA

Ao longo das décadas foram adotados tratados internacionais que proíbem 
armas nucleares no continente antártico (1959), no espaço exterior e corpos 
celestes (1967) e no leito e subsolo dos oceanos (1972), assim como, mais tarde, 
estabelecer zonas livres dessas armas, que hoje abarcam os territórios de 114 
países em cinco continentes. 

FIGURA 2: ZONAS LIVRES DE ARMAS NUCLEARES

Fonte: United Nations Platform for Nuclear-Weapon-Free Zones, 2021.

Todas essas proibições, porém, se aplicam a territórios onde tais armas não 
existem. A rigor, portanto, não são instrumentos de “desarmamento”, e sim de 

5  Entrevista do General Lee Butler a Robert Kazel, 2015.
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“não-armamento” ou de não proliferação. Outros instrumentos e decisões se 
orientaram para a proibição de ensaios com explosivos atômicos, inicialmente 
na atmosfera e posteriormente em todos os ambientes. Foram também adotadas 
restrições e limitações sobre armas de destruição em massa, além das nucleares, 
em tratados bilaterais ou plurilaterais e em decisões voluntárias. Até hoje ne-
nhuma arma nuclear foi destruída ou desmantelada em virtude de um tratado 
multilateral.

As outras duas categorias de armas de destruição em massa – bacterioló-
gicas e químicas – são objeto de instrumentos internacionais adotados respec-
tivamente em 1972 e 1996. O Tratado de Proibição de Armas bacteriológicas 
(biológicas) tornou ilegal a fabricação, armazenamento e uso desse tipo de arma-
mento. Devido à di!culdade prática de implementar um sistema de veri!cação 
de seu cumprimento, as Nações Unidas estabeleceram um escritório de acom-
panhamento, que recebe e investiga, na medida do possível, informações sobre 
incidentes que possam resultar de descumprimento do Tratado.

No campo das armas químicas a situação é mais positiva. A Convenção 
para a Proibição de Armas Químicas baniu a fabricação, posse, armazenamento 
e uso dessas armas e também obrigou seus possuidores a destruir os estoques 
existentes. A Organização para a Proibição de Armas Químicas zela pela ob-
servância dos compromissos assumidos pelas partes na Convenção e possui um 
corpo de inspetores que se ocupam da veri!cação. 95% dos estoques mundiais 
de armas químicas foram destruídos. A Convenção tem hoje 193 estados–parte. 
Israel assinou mas não rati!cou a Convenção, enquanto Egito, Coreia do Norte 
e Sudão do Sul não a assinaram nem rati!caram.

3 PRINCIPAIS INSTRUMENTOS 
NO CAMPO NUCLEAR

Entre os instrumentos em vigor relativos às armas nucleares mencionados 
acima, destacam-se o pioneiro Tratado de Proscrição de Armas Nucleares na 
América Latina e Caribe (Tratado de Tlatelolco) de 1967, e os tratados que 
criaram a outras quatro zonas livres de armas nucleares, mencionados anterior-
mente. 
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Outro instrumento importante é o Tratado Abrangente de Proibição de 
Ensaios Nucleares (CTBT), de 1996. Embora ainda não esteja formalmente 
em vigor, o CTBT estabeleceu uma poderosa norma contrária às detonações 
experimentais em todos os ambientes, a qual desde 1996 vem sendo observada 
voluntariamente pelos países que dispõem de armamento nuclear. Ao todo, des-
de 1945 já foram realizados mais de 2.000 ensaios, tanto atmosféricos quanto 
subterrâneos. Desde a adoção do CTBT os possuidores dessas armas passa-
ram a realizar suas experiências mediante simulações em laboratórios. A última 
detonação experimental foi realizada pela RPDC em 2006. A veri!cação do 
cumprimento das obrigações assumidas nos tratados que criaram a zona livre 
latino-americana e o CTBT é feita, no primeiro caso, pelo OPANAL6 e AIEA 
e no segundo pelo CTBTO, que identi!ca movimentos sísmicos que podem in-
dicar ensaios atômicos subterrâneos. Brasil e Argentina estabeleceram em 1991, 
por meio da ABACC7, um sistema bilateral de contabilidade e controle de ma-
teriais nucleares, único em todo o mundo, que assegura o !el cumprimento dos 
compromissos assumidos por ambos os países no domínio da utilização pací!ca 
da energia nuclear.

O principal instrumento internacional no campo nuclear é o Tratado de 
Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que entrou em vigor em 1970 
e criou duas categorias de países ao reconhecer como “países nucleares” os que 
haviam detonado um explosivo nuclear até 1 de janeiro de 1967 (China, Estados 
Unidos, França, Rússia e Reino Unido)8, os quais se comprometem a não trans-
ferir armas ou explosivos nucleares a quaisquer recebedores. O TNP também 
proíbe armas nucleares onde elas não existem, isto é, aos países que não haviam 
feito detonações nucleares até aquela data e que aderiram ao Tratado. Esses 
são denominados “países não nucleares” e se obrigaram a não vir a obter esse 
armamento por quaisquer meios e a submeter-se a procedimentos de veri!cação 
do cumprimento dessa obrigação a cargo da Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA). Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte não são membros 
do TNP e por isso não estão obrigados por seus dispositivos. O artigo IV do 
TNP reconhece o “direito inalienável” de todos os seus membros à pesquisa, 
6  Organismo para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina e Caribe, criado pelo Tratado de 
Tlatelolco,
7  Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de materiais nucleares, criada em 1991pelo 
Acordo de Guadalajara. 
8  Estes cinco países são os mesmos que integram o Conselho de Segurança da ONU na qualidade de mem-
bros permanentes e possuem poder de veto sobre as decisões desse órgão. 
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produção e uso de energia nuclear para !ns pací!cos, sem discriminação e em 
conformidade com os artigos I e II, isto é, desde que não venham a obter a arma. 
O TNP, porém, não contém uma de!nição de “arma nuclear”. Outro artigo im-
portante é o VI, pelo qual cada um dos membros do TNP se comprometeu a 
“entabular, de boa fé, negociações sobre medidas efetivas para a cessação, em 
data próxima, da corrida armamentista e para o desarmamento nuclear”. O TNP 
foi inicialmente estabelecido por 25 anos, mas em 1995 as partes decidiram 
tornar sua vigência inde!nida, o que signi!ca, na prática, a posse inde!nida do 
armamento nuclear por parte daqueles cinco países. 

Pode-se dizer que na verdade as negociações mencionadas no Artigo VI 
jamais ocorreram no âmbito do TNP envolvendo possuidores de armas nuclea-
res.9 Deve-se assinalar que ao longo as décadas desde o !m da Segunda Guerra 
Mundial os Estados Unidos e a URSS (depois Rússia) negociaram bilateral-
mente vários acordos de limitação de seus arsenais. Pelo tratado chamado Novo 
START, de 2009, ambos concordaram em reduzir a quantidade de armas nu-
cleares em seu poder, mas não a eliminá-las. França e Reino Unido adotaram 
limitações unilaterais voluntárias. 

Cinquenta anos depois da entrada em vigor do TNP, em 2017, um grupo 
de países não nucleares, inclusive o Brasil, propôs levar adiante, com apoio de 
organizações da sociedade civil, um processo negociador de desarmamento nu-
clear do qual participaram 122 estados. Daquela iniciativa resultou a adoção pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro do mesmo ano, do Tratado 
de Proibição de Armas Nucleares (TPAN). Até o presente, esse instrumento 
conta com 81 assinaturas e 54 rati!cações. Os países nucleares, porém, princi-
palmente os cinco reconhecidos como possuidores pelo TNP, se opuseram forte-
mente desde o início e decidiram não participar das atividades do grupo aberto 
que realizou os trabalhos preliminares e tampouco da negociação propriamente 
dita do Tratado, que ocorreu entre março e julho de 2017, nas Nações Unidas. 
Não há perspectiva de que venham a aderir ao Tratado no futuro previsível.

O objetivo do Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN) é a eli-
minação completa desse tipo de armamento. O Brasil foi o primeiro assiná-lo, 
mas no momento da redação destas linhas a rati!cação ainda está pendente de 
aprovação pelo Congresso Nacional. O TPAN contém as normas e procedi-
9  Os cinco “países nucleares“ têm se reunido regularmente para tratar de temas de seu próprio interesse rela-
cionados ao tratado. Não consta que hajam considerado a implementação do artigo VI.



 CAPÍTULO 1 - 23

mentos gerais que deverão ser observados para a eliminação das armas nucleares 
por parte dos estados que as possuem e que venham a aderir ao instrumento. 
No que se refere aos não possuidores, o Tratado complementa e amplia as proi-
bições contidas no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, estabele-
cendo também diversas obrigações de caráter humanitário para todos o que se 
tornarem partes. Nesse sentido, o TPAN é ao mesmo tempo parte do regime 
internacional de desarmamento e não proliferação nuclear e do direito inter-
nacional humanitário. É também o primeiro grande acordo que caracteriza es-
peci!camente as armas nucleares como ameaça para a humanidade e contrárias 
ao direito internacional humanitário e aos direitos humanos e a!rma que essas 
armas constituem um perigo para o desenvolvimento sustentável, a segurança 
alimentar e a saúde das atuais e futuras gerações.

4 RISCOS DECORRENTES DA EXISTÊNCIA 
DO ARMAMENTO NUCLEAR

Ao longo das décadas recentes, e principalmente a partir da VIII Con-
ferência de Exame do TNP, em 201010, a ação de organizações da sociedade 
civil em parceria com os governos de alguns países levou à realização de três 
conferências internacionais sobre os riscos decorrentes do uso de armas nucle-
ares, inclusive em sua dimensão humanitária, das quais participaram cientistas, 
pesquisadores e ativistas, além de representantes governamentais11.

As deliberações dessas três conferências con!rmaram que as consequências 
humanitárias e os riscos ligados às armas nucleares são muito mais graves do que 
anteriormente se supunha e, portanto, deveriam estar colocados no centro dos 
esforços de desarmamento e não proliferação.

As principais conclusões da Conferência !nal, em Viena, constantes do 
relatório elaborado por seu presidente, foram em resumo as seguintes:

10  O Documento Final da Conferência de Exame do TNP em 2010 expressou a preocupação das partes 
com as “catastró!cas consequências humanitárias de qualquer uso de armas nucleares” e rea!rmou a neces-
sidade de que os estados respeitem sempre o direito internacional aplicável, inclusive o direito internacional 
humanitário.
11  Essas conferências foram realizadas em Oslo, em 2013, Nayarit (México), em 2014, e em Viena em. 
dezembro do mesmo ano.
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As consequências de uma detonação nuclear, qualquer que seja sua causa, 
serão catastró!cas e potencialmente irreversíveis e não se limitarão às fronteiras 
nacionais, podendo ameaçar a sobrevivência da humanidade; a contaminação 
radioativa decorrente do uso e das experiências anteriores com armas nucleares 
afetou seres humanos e animais, atingiu alimentos e até os dias de hoje continua 
a ser mensurável na atmosfera; enquanto existirem armas nucleares existirá o 
risco inaceitável de seu uso; a única garantia contra o risco de detonações de 
armas nucleares é sua total eliminação; nenhum país, grupo de países ou órgão 
internacional terá capacidade para tratar adequadamente da emergência huma-
nitária imediata ou das consequências de longo prazo de uma detonação nuclear 
em regiões habitadas.

5 ASPECTOS HUMANITÁRIOS NOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONAIS EXISTENTES

Os aspectos humanitários estão re"etidos em muitos dos instrumentos 
internacionais existentes. O TNP, por exemplo, ressalta em seu Preâmbulo a 
devastação que uma guerra nuclear traria a toda a humanidade e, em consequ-
ência, encarece a necessidade de empreender todos os esforços para afastar o 
risco de tal guerra e de tomar medidas para resguardar a segurança dos povos. O 
Tratado de Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e Caribe se inicia 
mencionando os prejuízos devastadores decorrentes de uma guerra nuclear e, 
em consequência, a necessidade de empreender todos os esforços para afastar o 
risco de tal guerra e de tomar medidas para resguardar a segurança dos povos. 
Os tratados que instituíram outras zonas livres de armas nucleares contêm con-
siderações semelhantes.

O Preâmbulo do TPAN menciona as consequências humanitárias catas-
tró!cas de uma detonação nuclear e considera as armas nucleares abomináveis 
do ponto de vista ético. O artigo 1 con!rma e complementa as obrigações as-
sumidas no TNP ao proibir aos signatários usar ou ameaçar usar, desenvolver, 
produzir, experimentar, armazenar e transferir armas nucleares, assim como 
estacioná-las em terceiros países. O TPAN contém também disposições sobre 
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assistência às vítimas de uso e de ensaios com armas nucleares, com responsabi-
lidades especiais para os que já possuam essas armas. 

O TPAN inovou no campo do direito internacional humanitário ao atri-
buir aos estados-membros a obrigação de proporcionar assistência adequada 
e sem discriminação a indivíduos sob sua jurisdição afetados pelo uso ou por 
ensaios com armas nucleares, assim como a de tomar as medidas necessárias e 
adequadas para remediar os prejuízos ambientais em áreas sob sua jurisdição ou 
controle causados em consequência de atividades relacionadas com ensaios ou 
uso de armas nucleares.

As Ilhas Marshall são o melhor exemplo dos graves danos ambientais e 
humanos causados por ensaios com explosivos nucleares, assim como ocorreu 
em outras ilhas do Pací!co, no deserto da Argélia e no Casaquistão. As expe-
riências norte-americanas no estado do Novo México e as soviéticas no campo 
de provas de Semipalatinsk igualmente geraram graves danos ambientais e hu-
manos. As Ilhas Marshall propuseram na Corte Internacional de Justiça uma 
ação judicial contra países que dispõem de armas nucleares. A Corte, porém, 
decidiu não tratar do mérito do assunto e, portanto, não considerou esses países 
obrigados a adotar medidas concretas de desarmamento nuclear. A CIJ, aliás, 
havia adotado em 1996 uma Opinião Consultiva não compulsória segundo a 
qual “existe a obrigação de buscar de boa-fé e levar a uma conclusão negociações 
sobre desarmamento nuclear completo”. Concluiu também que não existe fonte 
de direito internacional, tanto costumeira quanto expressa em tratado, que proí-
ba explicitamente a posse e até mesmo o uso de armas nucleares e observou que 
“no estado atual do direito internacional e diante dos elementos factuais a sua 
disposição, não lhe é possível concluir de!nitivamente se a ameaça ou o uso de 
armas nucleares seria legal ou ilegal na extrema circunstância de autodefesa em 
que a própria sobrevivência de um Estado se encontre em risco”.

6 STATUS DO TPAN NO DIREITO INTERNACIONAL

Por ocasião da adoção do TPAN por 122 países pela Conferência nego-
ciadora, em 7 de julho de 2017, os cinco países reconhecidos pelo TNP como 
possuidores de armas nucleares !zeram uma declaração formal conjunta de que 
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não têm intenção de assiná-lo ou de vir a tornar-se parte desse instrumento. 
Disseram ainda não aceitar a alegação de que esse tratado re"ita o direito inter-
nacional consuetudinário. 

O simples fato de que esses países tenham considerado necessário negar 
formalmente e em conjunto a existência de uma norma de direito consuetu-
dinário contra a posse e uso dessas armas demonstra a relevância do TPAN. 
Na verdade, os países nuclearmente armados temem que a rejeição às armas 
nucleares expressa no TPAN se generalize, constituindo prática e opinio juris, 
vindo efetivamente a constituir uma norma aceita pela esmagadora maioria da 
comunidade internacional. 

Parece evidente que nas circunstâncias atuais não será possível convencer 
os atuais possuidores a aderir ao TPAN, porque isso os obrigaria a desfazer-se 
do arsenal nuclear que consideram essencial para sua segurança e para a manu-
tenção da paz mundial. Ao declarar sua objeção desde o momento da formação 
da norma, os países que a rejeitam se caracterizam como “objetores persistentes” 
e por isso não estariam a ela vinculados, ainda que a norma venha a cristalizar-se 
como costumeira. Essa situação de persistente objeção é reconhecida na juris-
prudência da Corte e na Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas. 

No entanto, é difícil arguir incompatibilidade jurídica entre o TPAN e o 
TNP. O TPAN é de fato uma consequência lógica das disposições do Artigo 
VI do TNP, que facultam a cada Estado-Parte iniciar negociações visando o 
desarmamento, e das preocupações com as consequências humanitárias e am-
bientais decorrente do uso de armas nucleares. O receio, expresso por alguns 
países nucleares e seus aliados, de que o avanço do TPAN poderia acarretar uma 
debandada em massa do TNP parece infundado. Ao contrário, o TPAN expres-
samente reforça a !delidade ao TNP. Os países que participaram da negociação 
do TPAN, como o Brasil, assim como as entidades da sociedade civil e os indiví-
duos que o apoiam têm o dever de demonstrar aos países nucleares e seus aliados 
que toda a comunidade internacional tem especial interesse na universalização 
desse Tratado. Todos os Estados têm a imensa responsabilidade moral, ética e 
jurídica de fazer o que estiver a seu alcance para evitar uma catástrofe nuclear na 
qual não haverá vencedores – somente vencidos.
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7 PAZ E SEGURANÇA NO TEMPO PRESENTE

A resposta adequada às preocupações de nosso tempo com a manutenção 
da paz e segurança não podem ser encontradas no retorno ao isolacionismo na-
cionalista e na negação do multilateralismo, e sim no prosseguimento da busca 
de soluções comuns para os problemas comuns. Queiramos ou não, o mundo 
é cada vez mais interdependente. A globalização é uma realidade econômica e 
social, e não uma construção arti!cial perversa, deliberadamente criada para a 
promoção de determinados interesses ou opiniões políticas. É um fato, e não 
uma crença ou um dogma. Precisamos compreender o fenômeno em todas as 
suas implicações e dele tirar proveito, evitando ou reduzindo o impacto de seus 
aspectos negativos. A história ensina que o progresso e a estabilidade não po-
dem ser alcançados por meio de atitudes e práticas egocêntricas que perseguem 
somente o próprio bem-estar em detrimento do interesse de todos os demais.

Nos dias de hoje pela primeira vez em sua trajetória a humanidade se vê 
diante de duas ameaças capazes de levar a sua extinção: as consequências catas-
tró!cas de uma guerra nuclear e o grave risco de inviabilização das condições de 
vida no planeta resultante da mudança do clima e da progressiva deterioração 
do meio-ambiente. De fato, se a humanidade não tratar com seriedade da mu-
dança do clima, a civilização tal como a conhecemos pode ser extinta em poucas 
décadas, mas se não tratar do armamento nuclear a civilização pode ser extinta 
em poucos segundos.

Para concluir, gostaria de frisar a urgente necessidade de construção de um 
paradigma de segurança internacional que não se baseie na posse e na possibi-
lidade de uso de armas de destruição em massa. Tal paradigma terá de ser não 
discriminatório e inclusivo, a !m de proporcionar condições con!áveis de segu-
rança para todos, e não apenas para um pequeno grupo de países super armados 
e seus aliados. 

Encerro com a paráfrase de um conceito atribuído a Abraão Lincoln: “A 
melhor maneira de prever o futuro é moldá-lo.” Esta é uma tarefa de todos, mas 
especialmente dos jovens, que terão de viver no futuro que forem capazes de 
construir. 
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CAPÍTULO 2

O USO DA DOUTRINA DA MARGEM DE 
APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

COMO ELEMENTO DE RESISTÊNCIA 
ÀS JURISDIÇÕES INTERNACIONAIS

Paulo Potiara de Alcântara Veloso1

1 DIGRESSÕES INTRODUTÓRIAS

A relação entre as jurisdições nacionais e as internacionais sempre se esta-
beleceu sobre situações de frágil equilíbrio. Sob o ponto de vista dos Estados, a 
permissão para que situações internas sejam objetos de um tribunal internacio-
nal só deve ser uma opção excepcional, estritamente vinculada ao princípio da 
subsidiariedade da jurisdição internacional. Aos olhos dos tribunais internacio-
nais, a sua ação reconcilia as relações entre os ordenamentos nacionais e as nor-
mas internacionais, orientado as políticas estatais em direção ao cumprimento 
dos requisitos normativos internacionais.

Esta relação de orientação das políticas nacionais possui, no entanto, gra-
dações de intensidade e de importância, na medida em que observam assuntos 
mais ou menos essenciais para o ordenamento internacional. Parece claro a!r-
mar que jurisdições que tratem de temas ligados à proteção de direitos humanos 
ou à proteção ambiental tenham mais relevância do que aqueles que tocam ex-

1 Doutor em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor das Cadeiras de 
Direito Internacional Público e Sistemas Internacionais de Direitos Humanos na Faculdade Cesusc. Coorde-
nador do Grupo de Pesquisas em Direito Internacional NDInter/CNPq.
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clusivamente elementos patrimoniais como, por exemplo, investimentos estran-
geiros. No entanto, é justamente esse grau crescente de essencialidade, se assim 
podemos denominá-lo, que impõe obstáculos ascendentes à aceitabilidade da 
jurisdição internacional por parte das autoridades nacionais. Podemos a!rmar 
com alto grau de certeza que é muito mais provável que um Estado efetive uma 
decisão internacional sobre investimentos do que uma outra decisão que toque, 
por exemplo, em questões ambientais. Keohane et al.2, estabelecem por exemplo, 
que a proximidade das decisões dos tribunais internacionais em relação a assun-
tos estratégicos para os Estados constitui-se em um relevante fator de afasta-
mento desse Estado da jurisdição internacional ou de processos de efetivação da 
decisão internacional.

Hoje, essa resistência Estatal tem aumentado gradativamente, não só em 
relação à atuação de jurisdições internacionais, mas também em relação ao di-
reito internacional como um todo. Não são raros os movimentos nacionais de 
"exibilização das obrigações assumidas por tratados ou de ações frontalmente 
incompatíveis com essas mesmas obrigações. E o discurso político radical, em 
cada vez mais Estados ocidentais, comporta intrinsecamente opções de fecha-
mento, nacionalismos e proteção do “bem comum nacional”, opções essas que 
veem o direito internacional como o mais relevante óbice ao desenvolvimento 
das opções soberanas da nação.

E essas ações de oposição ao direito internacional não se dão apenas no 
plano político interno, pois parecem cada vez mais re"etirem-se também no 
judiciário e na atuação direta dos magistrados nacionais. Aparentemente, essa 
resistência ao direito internacional como um todo, e mais especi!camente às 
jurisdições internacionais tem se tornado não somente uma opção política lato 
sensu, mas também uma opção de política judiciária, em nível mais especí!co. 
Essa situação comporta em si uma grande problemática, principalmente no que 
diz respeito à adequação de padrões mínimo de proteção estabelecidos pelos 
tratados de direitos humanos. 

Dentro deste panorama, recentemente, o poder judiciário brasileiro pa-
rece iniciar um processo de posicionamento contrário a decisões advindas de 
órgãos internacionais judiciais ou quase-judiciais, tendo como base a aplicação 
da doutrina da margem de apreciação. Ao que parece, neste momento inicial, o 
2  KEOHANE, R. O.; MORAVCSIK, A.; SLAUGHTER, A. Legalized Dispute Resolution: Interstate and 
Transnational. Massachusetts Institute of Technology. International Organization, 54, 3; 2000. 
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Superior Tribunal de Justiça, ao utilizar equivocadamente a doutrina da margem 
de apreciação, acabou proporcionando que todas as decisões e recomendações 
internacionais relativas a direitos humanos possam eventualmente ser descum-
pridas no judiciário nacional.

O presente ensaio parte da premissa que a doutrina da margem de aprecia-
ção, natural da jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos, foi aplicada 
equivocadamente pelo judiciário Brasileiro, e esta aplicação inicial já encontra 
guarida em outros tribunais superiores, sendo utilizada como argumento jurídi-
co-teórico para o descumprimento de decisões e recomendações originadas em 
tribunais internacionais e organismos internacionais quase-judiciais, que preten-
samente colidam com os interesses políticos e normativos do Estado brasileiro.

Dito isto, iniciaremos a exposição de nossos argumentos, que estão dividi-
dos em dois tópicos especí!cos e considerações !nais que abordarão suscinta-
mente: a) abordagem sobre a doutrina da Margem de Apreciação; b) análise da 
aplicação jurisprudencial da doutrina dentro do judiciário brasileiro; c) análise 
das implicações desta aplicação pelo judiciário brasileiro e a construção de uma 
visão prospectiva da relação entre o judiciário brasileiro e às cortes internacio-
nais das quais o Brasil é signatário.

2 A DOUTRINA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO

A doutrina da margem de apreciação é um posicionamento construído no 
interior da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH). 
Esta doutrina constitui-se em argumento de exceção de jurisdição, ao afastar 
a possível competência jurisdicional CEDH em deferência daquela nacional, 
principalmente em situações em que a Corte entenda que o Estado-membro 
esteja em melhor situação para decidir o caso concreto. O julgamento paradigma 
ocorreu em 1976, no caso Handyside v. UK3, e, a partir de então a doutrina da 
margem de apreciação passou lentamente a fazer parte do legado jurisprudencial 
da Corte. 

3  EUROPEAN COURT OF HUMANS RIGHTS. Case Handside v. #e United Kingdom (Application 
5493/74). Disponível em https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-57499&-
!lename=001-
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Em 2013, a doutrina passou a integrar objetivamente o pilar normativo do 
Sistema Europeu de Direitos Humanos, sendo inserido no Preâmbulo da Con-
venção Europeia pelo protocolo No. 154, com o seguinte texto: 

A!rmando que as altas partes contratantes, de acordo com o princípio 
da subsidiariedade, têm a responsabilidade primária de assegurar os di-
reitos e liberdades de!nidos nessa Convenção e em seus Protocolos, e ao 
fazê-lo elas possuem uma margem de apreciação, sujeita à supervisão da 
jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos estabelecida por esta 
Convenção5.

A partir desta de!nição acima, veri!camos uma "exibilidade estendida à 
Corte para que esta possa balancear a soberania dos Estados contratantes com 
as obrigações por estes assumidas dentro da Convenção. Esta "exibilidade seria 
profundamente pertinente dentro do âmbito de ação da ECrHR, pois mais do 
que optar continuamente por mecanismos intrusivos de revisão, teria também 
a margem de atuar supervisionando os Estados dentro dos exercícios de suas 
responsabilidades como asseguradores das liberdades e direitos da Convenção.

Porém, a falta de uniformidade na aplicação da doutrina e o "erte muito 
próximo entre esta doutrina e uma visão extremamente estatalista dos direitos 
humanos, levaram, ao longo dos anos, à construção de importantes críticas, as 
quais basicamente indicam que há uma signi!cativa imprecisão sobre os contex-
tos e situações em que a doutrina poderia ser aplicada sem colocar em risco “a 
legitimidade da Corte de Estrasburgo como intérprete fundamental da Conven-
ção Europeia”6 e consequentemente, sem colocar em risco o processo histórico 
de consolidação dos direitos humanos e do regime democrático.

Esta apreensão levou à construção de importantes trabalhos os quais ten-
tam determinar o âmbito de aplicação da doutrina da Margem de Apreciação, 
dentro de contextos que potencializem os efeitos bené!cos desta aplicação ao 
mesmo tempo em que mantenham os riscos em horizontes controlados. Nesse 
4  EUROPEAN COURT OF HUMANS RIGHTS. Protocol nº 15 amending the Convention on the Pro-
tection of Humans Rights and Fundamental Freedons. Disponível em https://www.echr.coe.int/Documents/
Protocol_15_ENG.pdf
5  Artigo 1 do Protocolo nº 15: “A$rming that the High Contracting Parties, in accordance with the orin-
ciple of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms de!ned in this Con-
vention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the 
supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights established by this Convention,”
6  VILA, Marisa Iglesias. Subsidiarity, margin of appreciation and international adjudication within a coop-
erative conception of human rights. In: International Journal of Constitutional Law, 2017, 15(2), 393-413. “the 
legitimacy of the Strasbourg Court as fundamental interpreter of the European Convention”.
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sentido, trabalhos de Je%rey Brauch7, George Letsas8, Eyal Benvenisti9, Yuval 
Shany10, dentre outros, acabam por tentar delimitar em que âmbitos e qual a 
intensidade de utilização da doutrina da margem de apreciação pela ECrHR. 

Apenas para indicar aqui um desses interessantes limites, em seu recente 
trabalho, Marisa Iglesias Vila (2017) afasta a aplicabilidade da doutrina como 
um mero fundamento da deferência à jurisdição nacional, concepção esta em 
que “fatores como a falta de consenso europeu e a noção que o Estado está me-
lhor situado para julgar tornaram-se importantes em relação a razões gerais de 
legitimidade institucional11”, mas “levam a Corte a renunciar seu papel jurisdi-
cional ao invés de consolidar sua legitimidade institucional frente aos Estados12. 
Porém, Vila indica que quando a Margem de Apreciação leva em consideração 
o sucesso dos Estados “em atingir o equilíbrio axiológico entre os direitos in-
dividuais e os valores democráticos inerentes a uma sociedade democrática13” 
a doutrina pode ser considerada um recurso hermenêutico mais equilibrado e 
consistente com uma concepção política de direitos humanos14”.

Nesta dinâmica, a aplicação da doutrina da margem de apreciação neces-
sita ser objeto de um cálculo de proporcionalidade objetivando-se garantir uma 
efetiva proteção dos direitos previstos na Convenção frente às decisões estatais. 
O procedimento deve ser responsável por encaminhar as questões contextuais 
dos casos especí!cos à consideração da Corte, para que esta de!na o nível de 
proteção que o direito em questão possui dentro do Estado e a potencial pro-
eminência do Estado para julgar casos nos quais a análise factual é prevalente.

Há um grande desenvolvimento de todos esses importantes debates acerca 
da doutrina da margem de apreciação, com uma grande variedade de argumen-
tos e posicionamentos, mas, dentro do interesse do presente ensaio, podemos 
determinar dois pontos fundamentais e amplamente coincidentes entre os au-
7  BRAUCH, Je%rey A. #e Margin of Appreciation and #e Jurisprudence of the European Court of Hu-
mans Rights: treat to the rule of law. Columbia Journal of European Law, v. 11. Columbia University, 2005.
8  LETSAS, George. Two Concepts of the Margin of Appreciation. Oxford Journal of Legal Studies, v. 26, 
n. 4 (2006), pp. 705-732.
9  BENVENISTI, Eyal. Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards. International Law 
and Politics, v. 31, 1999.
10  SHANY, Yuval. Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in International Law? #e Europe-
an Journal of International Law, v. 16, n. 5, 2006.
11  VILA, p.19 factors such the lack of European consensus and the notion that the state is better situated to judge 
become important for general reasons of institutional legitimacy
12  VILA, p.20 leads the Court to renounce its jurisdictional role instead of consolidating its institutional legitimacy 
via-à-vis states
13  VILA, p.19 in achieving the axiological equilibrium between individual rights and democratic values 
inherent in a democratic Society
14  VILA, p.20
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tores, quais sejam: a) Delimitações claras para o uso da doutrina da Margem de 
Apreciação devem ser de!nidas - mesmo os trabalhos críticos não são totalmen-
te céticos em relação a aplicabilidade da doutrina no âmbito da CEDH, pois vi-
sam, prioritariamente a delimitação de sua aplicação, para que a Corte não perca 
seu importante papel transnormativo e interpretativo dos direitos humanos; b) 
A CEDH é a instituição responsável pela utilização da doutrina da Margem 
de Apreciação, não se constituindo em argumento à disposição dos Estados e 
judiciários nacionais que os habilite a recusar a execução de sentenças e decisões 
quase-judiciais estrangeiras.

3 A UTILIZAÇÃO DA DOUTRINA DA MARGEM DE 
APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

Parto agora para meu segundo tópico no qual busco trazer um pequeno 
panorama relativo à aplicação da doutrina da margem de apreciação pelos juízes 
brasileiros, principalmente nos órgãos superiores da justiça nacional.

A receptividade do Direito Internacional no Brasil não pode ser vista com 
muito entusiasmo. As autoridades nacionais possuem um conhecido histórico 
de relutância em se vincular a obrigações internacionais, relutância esta que se 
espraia por todos os poderes do Estado brasileiro.

O Executivo, apresenta uma relevante resistência ao direito internacional, 
muito por conta do modelo presidencialista forte, mas também como consequ-
ência direta de heranças históricas advindas do processo de colonização por-
tuguesa e, mais recentemente, como consequência de uma instrumentalização 
político-nacionalista que identi!ca o ordenamento internacional e suas insti-
tuições como inimigos da nação. Especial atenção deve ser dada às obrigações 
de direitos humanos, que apesar de possuírem uma deferência de especial trata-
mento na Constituição, são, digamos, lentamente negociados e implementados 
pelo executivo nacional.

O poder legislativo, que divide com o executivo as competências de deli-
beração e internalização de tratados internacionais, tem uma postura histori-
camente avessa à aceitação de obrigações no plano internacional. É comum o 
abandono do processo de internalização de tratados, que pode nunca ser !nali-
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zados, como consequência direta da inércia do Congresso Nacional. Além disso, 
há um forte sentimento de violação da soberania nacional ocasionada por vincu-
lação a tratados, chegando mesmo a se levantar teorias como a Cláusula Calvo, 
em pleno século XXI, para se fazer frente à aprovação de normas internacionais 
dentro do ordenamento jurídico brasileiro.

As mesmas percepções podem ser observadas no poder Judiciário, que na 
ponta do processo de controle de adequação das ações estatais, acaba, muitas ve-
zes, negando a vigência de obrigações internacionais dentro do Brasil, ao mesmo 
passo que nega pretensão obrigatória a sentenças e sugestões advindas de órgãos 
internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso se dá, 
por um lado, pelo desconhecimento normativo-internacionalista demonstrado 
por juízes e advogados atuantes em instâncias judiciais iniciais, e por outro, pela 
cada vez mais visível resistência de cortes superiores em se submeter a decisões 
internacionais. E, o uso da doutrina da margem de apreciação é um dos mais 
recentes subterfúgios argumentativos do judiciário nacional em sua crescente 
resistência ao direito internacional, principalmente em relação a assuntos politi-
camente dependentes, como violência policial e tortura.

O uso da doutrina da margem de apreciação no Brasil iniciou-se no ano 
de 2017, no julgamento de um Habeas Corpus15 direcionado ao Superior Tribu-
nal de Justiça. Neste processo, o autor procurava se liberar de uma acusação de 
desacato, por ter proferido palavras agressivas contra a autoridade policial que o 
apreendeu devido ao fato de estar conduzido veículo sob o efeito de álcool. 

Ao se veri!car a existência de crime de desacato, o juiz relator do processo 
iniciou um procedimento de controle de convencionalidade, para veri!car se o 
crime de desacato, previsto no ordenamento nacional, estaria em consonância 
com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose). 
Dentro do procedimento, o juiz relator determinou, com base em casos da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e em determinações da Comissão Inte-
ramericana, que o crime de desacato estaria em desacordo com a Convenção, 
momento em que votou favoravelmente à supressão da acusação de desacato.

Contrariamente a este voto, outro juiz abriu divergência (voto vencedor), 
que foi seguida por outros cinco juízes. Nesta divergência o juiz Antonio Palhei-
ro indicou que, apesar de haver subsídios normativos que indicavam a não recep-
15  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Habeas Corpus Nº 379.269 - MS (2016/0303542-3). 
Julgamento em 24 de maio de 2017. 
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ção do crime de desacato pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 
esta posição não seria obrigatória para o Brasil, visto que as decisões da ICrHR, 
apesar de vinculativas, poderiam ser reinterpretadas no Brasil à luz da Teoria da 
Margem de Apreciação nacional. Neste sentido, a decisão do STJ indica clara-
mente, em seus fundamentos, que:

7. Embora a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tenha se 
pronunciado sobre o tema “leis de desacato”, não há precedente da Corte 
relacionada ao crime de desacato atrelado ao Brasil.
(...)
15. Ainda que existisse decisão da Corte (IDH) sobre a preservação dos 
direitos humanos, essa circunstância, por si só, não seria su!ciente a elidir 
a deliberação do Brasil acerca da aplicação de eventual julgado no seu 
âmbito doméstico, tudo isso por força da soberania que é inerente ao Es-
tado. Aplicação da Teoria da Margem de Apreciação Nacional (margin of 
appreciation)16.

E aqui nós temos um grave problema, que é o de se veri!car que a doutrina 
da margem de apreciação ganha contornos perigosos. O judiciário brasileiro, 
mesmo dentro de um processo inovador de controle de convencionalidade, opta 
pelo uso da margem de apreciação como um embasamento jurídico que pre-
tensamente dá o aval para o Estado afastar a obrigatoriedade de cumprimento 
das decisões da ICrHR, além de legitimar a negação do seu essencial papel de 
desenvolvimento e interpretação da Convenção.

Além da problemática relativa à hermenêutica normativa, deparamo-nos 
com um desa!o mais grave que já começa a comprometer as análises inter-
nacionalistas no judiciário brasileiro. Em agosto de 2018, o Tribunal Superior 
Eleitoral optou por descumprir as orientações obrigatórias do Comitê de Di-
reitos Humanos das Nações Unidas, referentes à prisão do ex-presidente, Lula 
da Silva17, com base no voto vencedor do juiz Luiz Roberto Barros (também 
juiz da Corte Constitucional Brasileira), que utilizou a Teoria da Margem de 
Apreciação como o argumento fundamental para afastar a obrigatoriedade da 
orientação do organismo convencional. 

16  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Habeas Corpus Nº 379.269 - MS (2016/0303542-3), p. 2.
17  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral - Registro de Candidatura RCand 0600903-50.2018.6.00.0000 
Brasília/DF. Julgamento em 31 de agostos de 2018.
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Barroso indica que no caso é possível aplicar a doutrina da margem de 
apreciação estatal, que daria aos Estados a possibilidade de discutir o mérito de 
decisões de tribunais internacionais e órgãos internacionais de proteção aos di-
reitos humanos. Esta seria uma medida que estenderia ao Estado uma margem 
para afastar a obrigatoriedade das mencionadas decisões, em favor: a) da sobe-
rania interna, seja ela representada pela Constituição ou pela vontade política de 
seu povo; b) das especi!cidades culturais do Estado.

Desta maneira, segundo o olhar interpretativo de Luiz Roberto Barroso, 
as decisões de tribunais internacionais ou as indicações de órgãos internacionais 
quase-judiciais, mesmo que tenham o Brasil como destinatário !nal, não seriam 
imediatamente obrigatórias no Brasil, pois a doutrina da margem de apreciação 
atuaria como uma espécie de !ltro de aplicabilidade. A doutrina teria então um 
essencial peso hermenêutico no Brasil, fato este que não pode ser relativizado.

Assim, apenas um ano após a primeira aplicação da teoria, pelo STJ em 
2017, a doutrina da margem de apreciação já se observa como fundamento her-
menêutico de um dos 11 juízes da Corte Constitucional brasileira, utilizada com 
o objetivo claro de relativizar a obrigatoriedade das decisões e sentenças interna-
cionais no Brasil. A possiblidade de uso cada vez mais intenso da teoria é muito 
signi!cativa e pessoalmente considero esta capilarização como uma das grandes 
ameaças ao desenvolvimento e aplicação dos direitos humanos no Brasil, que 
nos últimos anos vem seguidamente sendo criticados dentro do profundo retro-
cesso em sua implementação. 

Porém, essas não são as únicas problemáticas advindas da aplicação da 
Margem de Apreciação no judiciário nacional. Veremos algumas das incoerên-
cias dentro de minhas colocações !nais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: RESISTÊNCIAS 
AO DIREITO INTERNACIONAL 

Se a aplicação da doutrina da margem de apreciação é bastante controversa 
dentro do Sistema Europeu de Direitos Humanos, quando observamos o seu 
uso pelo judiciário nacional brasileiro, essa problemática se aprofunda.
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Primeiramente, pois a Margem de Apreciação é uma doutrina não aceita 
pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A ICrHR não abre essa 
margem de apreciação aos Estados signatários do Pacto de San José, e eles não 
podem utilizar a doutrina como técnica hermenêutica para fazer frente às deci-
sões e indicações interpretativas da ICrHR ou da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos.

Em segundo lugar, a Margem de Apreciação é uma margem interpretativa 
concedida pela ECrHR em favor dos Estados Europeus, para que estes possam 
interpretar os direitos e liberdades da Convenção Europeia de maneira mais 
adequada a seus fundamentos culturais e normativos. Mas é importante pre-
cisar que essa margem interpretativa deve ser limitada a um pequeno número 
de situações doutrinariamente de!nidas e deve estar sob constante controle da 
ECrHR. É isso que estabelece a parte !nal do artigo 1º do Protocolo nº 15, 
quando indica que os Estados Signatários gozam de uma margem de apreciação, 
sujeita à jurisdição de supervisão da Corte Européia dos Direitos Humanos. Ou 
seja, se a Corte pode exercer sua jurisdição como uma supervisão dos atos dos 
Estados, isso claramente indica que a margem de apreciação é exercível anterior-
mente a qualquer ação da Corte, e nunca frente a uma decisão da mesma. 

No Brasil, Estado inserido dentro do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos, a margem de apreciação foi utilizada não só como um elemento her-
menêutico de afastamento da obrigatoriedade das decisões da própria ICrHR, 
mas também como elemento de afastamento da obrigatoriedade de uma decisão 
de um organismo quase judicial das Nações Unidas. No Brasil, aparentemente, 
a doutrina da margem de apreciação está se transformando em elemento inter-
pretativo fundamental de resistência à jurisdição internacional, qualquer que seja 
ela.

O Judiciário brasileiro é conhecido por suas adaptações grosseiras de teo-
rias extra-territoriais, sejam de origem estrangeira ou internacional. Por exem-
plo, há uma grande discussão dentre os juristas brasileiros e alemães acerca da 
importação equivocada de elementos doutrinais alemães para a prática penal 
brasileira, importação essa feita majoritariamente pelo STF. E isso se mostra 
claramente em relação à doutrina da margem de apreciação, importada às pres-
sas pelo judiciário nacional, desconexas em relação às décadas de intensas dis-
cussões doutrinárias existentes na Europa. 
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O Brasil realiza, portanto, de forma bastante clara, todos os temores de 
grande parte dos juristas europeus envolvidos com discussões relativas à margem 
de apreciação. O país sul-americano coloca em risco o desenvolvimento da in-
terpretação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ao não aceitar 
essa sua capacidade interpretativa, ao mesmo tempo que coloca em xeque todo o 
sistema de tribunais internacionais. A teoria se coloca como uma ameaça e pode 
efetivamente ter sua piora constatada na medida em que as ameaças de autorita-
rismo e desrespeito aos direitos humanos pairam sobre o Brasil.
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CAPÍTULO 3 

OS 25 ANOS DA OPINIÃO CONSULTIVA 
SOBRE A LEGALIDADE DAS ARMAS 

NUCLEARES: EPPUR SI MUOVE1

Lucas Carlos Lima2

1 INTRODUÇÃO

Há vinte e cinco anos, no dia 8 de julho de 1996, sob a presidência do pro-
fessor argelino Mohamad Bedjaoui, a Corte Internacional de Justiça3, na Grande 
Salle de Justice do Palácio da Paz na Haia, pronunciava-se sobre uma das ques-
tões mais importantes do direito e das relações internacionais do período pós-
-guerra, a qual também batizou a sua então mais recente Opinião Consultiva: A 
Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nuclares (doravante ‘Opinião de 1996’).4

1  O presente escrito é baseado na palestra proferida no dia 29 de outubro de 2021 na ocasião da I Confe-
rência Brasileira de Direito Internacional Humanitário organizada pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul.
2  Professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Doutor em Direito Internacional pela Università degli Studi di Macerata, com períodos de pesquisa doutorais 
na University of Cambridge e no Max Planck Institute for International Dispute Settlement de Luxembourg. 
Coordenador do Grupo de Pesquisa em Cortes e Tribunais Internacionais CNPq/UFMG. lclima@ufmg.br
3  Muito foi escrito sobre a Corte. Ver de modo geral PALCHETTI, P.; LIMA, LUCAS CARLOS. Os 70 
anos da Corte Internacional de Justiça: retrospecto e perspectivas futuras do principal órgão judiciário da Or-
ganização das Nações Unidas. In: Liliana Lyra Jubilut; João Carlos Jarochinski Silva; Larissa Ramina. (Org.). 
A ONU aos 70:contribuições, desa!os e perspectivas. 1ed.Paranà: UFPR, 2016, pp. 313-353. Ver também 
Robert Kolb. #e International Court of Justice., Oxford: Hart Publishing 2013; Andreas Zimmermann, 
Christian J. Tams, Karin Oellers-Frahm, Christian Tomuschat (orgs); #e Statute of the International Court 
of Justice (3rd Edition): A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2019; Gleider Hernández. #e 
International Court of Justice and the Judicial Function. Oxford, Oxford University Press, 2014. Couvreur, 
P., #e International Court of Justice and the E%ectiveness of International Law, Leiden, Brill/Nijho%, 2017.
4  CIJ. Legality of the #reat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C.J. Reports 1996, p. 226 
(doravante Legality Opinion, Opinião sobre a Legalidade, ou Opinião de 1996). 
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As audiências tomaram mais de dez dias da agenda da Corte, e quase trinta 
países participaram dos procedimentos ao apresentar seus posicionamentos jurí-
dicos sobre o estado do direito internacional quanto à compatibilidade entre as 
armas nucleares e o conjunto de regras que governa as relações entre os Estados. 
Abundante literatura derivou da Opinião de 19965, embora a bibliogra!a de 
origem brasileira ainda seja razoavelmente breve.6 Muito foi escrito sobre o fato 
da Corte Internacional de Justiça ter se esquivado de abordar questões sensíveis, 
e duras críticas foram tecidas ao fato de que a maioria da Corte – ainda que uma 
maioria apertada, rompida pelo voto de minerva de seu presidente – recusou-se 
a condenar a tese da ilegalidade absoluta do uso de armas nucleares. Em síntese, 
segundo a Corte, seria impossível a!rmar que o seu uso, por partes dos Estados e 
dentro de determinadas circunstâncias, seria impraticável nos limites do direito 
internacional.

A Opinião de 1996 inquestionavelmente cristalizou-se como ponto de re-
ferência da disciplina e da própria regulamentação da subárea no direito inter-
nacional. No entanto, as Opiniões Consultivas não são vinculantes a nenhum 
Estado, exatamente porquanto servem ao órgão que a solicitou – nesse caso, a 
Assembleia Geral da ONU. Contudo, isso não prejudica o caráter autoritativo da 
pronúncia da Corte. A obrigatoriedade do instrumento não pode ser confundida 
com a força vinculante do direito pela Corte identi!cado e reconhecido.7 Por 
consequência, as aferições promovidas pela Corte sobre as regras e princípios do 
direito internacional são duplamente dotadas de autoridade. Primeiro, porque 
num ordenamento jurídico caracterizado por processos de produção normati-
5  CONDORELLI, Luigi. La Cour internationale de Justice sous le poids des armes nucléaires: Jura non novit 
curia? International Review of the Red Cross, vol. 79, n. 823, 1997, p. 9 – 21; GREENWOOD, Christopher. 
!e Advisory Opinion on nuclear weapons and the contribution of the International Court to international human-
itarian law. International Review of the Red Cross, vol. 37, n. 316, p.65-75, 1997; BURROUGHS, John. !e 
(Il)legality of the !reat or Use of Nuclear Weapons: a Guide to the historic opinion of the International Court of 
Justice. Munster: Lit Verlag, 1997; CHAZOURNES, Laurence Boisson de; SANDS, Philippe. International 
Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
CASEY-MASLEN, Stuart. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons: a commentary. Oxford: Oxford 
University Press, 2019; WEIL, Prosper. ‘!e Court Cannot Conclude De"nitively … ”—non liquet revisited’. Co-
lumbia Journal of Transnational Law, vol. 36, n. 2, p. 109-119, 1997; ROSENNE, Shabtai. !e Nuclear Weapons 
Advisory Opinions of 8 July 1996. Israel Yearbook on Human Rights, vol. 27, p. 263-308, 1998. THURER, 
Daniel. !e Legality of the !reat or Use of Nuclear Weapons : the ICJ Advisory Opinion Reconsidered. Revista da 
Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, vol. 61, n. 1, p. 213-233, 2012. 
6  Ver, de modo geral, PEREIRA, A. C. A. Direito Internacional e Armas Nucleares. Revista da Faculdade 
de Direito Da UERJ, v. 36, p. 302-326, 2019. PEREIRA, A. C. A. Os Impérios Nucleares e seus reféns: Re-
lações Internacionais Contemporâneas. Edição Graal, 1984; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. 
A Obrigação Universal de Desarmamento Nuclear. Brasília: Funag, 2017; VIEIRA, G.O.; BATISTA, R. E. 
S. Paz pelo desarmamento nuclear : desa!os contemporâneos da proibição com base no impacto humanitário. 
Conjuntura Global, v. 5, p. 438-459, 2017.
7  AGO, Roberto. “Binding” Advisory Opinions of the International Court of Justice. American Journal of Inter-
national Law, vol. 85, p. 439-451, 1991.
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va descentralizada manifestações judiciais tendem a ganhar peso razoavelmente 
elevado. Em segundo lugar, pela própria qualidade da argumentação da Corte, 
cujo processo de tomada de decisão é particularmente desenhado para angariar 
in"uência. Assim sendo, as considerações da Corte da Haia em 1996 podem 
ser seguramente indicadas como uma fotogra!a – mais ou menos acurada, a 
depender do observador – do estado do direito relativo à legalidade das armas 
nucleares. 

Três argumentos atestam essa a!rmação. Em primeiro lugar, o linguajar 
da Opinião de 1996 adentrou a prática dos Estados: nos encontros sazonais de 
organizações internacionais voltados para à discussão de obrigações de desarma-
mento é possível notar Estados utilizando os termos da Corte; alguns Estados 
adaptaram suas políticas nucleares à luz da Opinião e, a própria comunidade 
jurídica internacionalista abraçou os raciocínios nela desenvolvidos como auto-
ritativos.8 Um segundo exemplo ilustrativo da importância da Opinião de 1996 
é a utilização do parecer em litígios dos contenciosos nacional e internacional. 
O exemplo mais notável nesse sentido foi o caso do Desarmamento Nuclear.9 
Em síntese, a República das Ilhas Marshall apresentou uma aplicação na Corte 
Internacional de Justiça contra os nove Estados detentores de armas nucleares. 
Não obstante, apenas contra três deles foi identi!cado o vínculo jurisdicional. 
Em que pese a Corte tenha rejeitado o caso por razões de admissibilidade (au-
sência de uma controvérsia), foi possível notar no memorial da República das 
Ilhas Marshall um abundante uso dos argumentos constantes na Opinião de 96, 
argumentos os quais foram rea!rmados pela Corte na decisão preliminar sobre 
jurisdição.10 A terceira contribuição desse movimento iniciado em 1996 é o pró-
8  Anualmente a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, bem como seu primeiro Comitê, ocu-
pam-se de questões relativas ao desarmamento. É possível veri!car a in"uência da Opinião Consultiva em pelo 
menos duas (há outras) séries de resoluções. A primeira delas são as resoluções sobre o Desarmamento Nuclear 
(UNDOC, A/RES/75/63). Outra mais especí!ca, é uma resolução follow-up que a Assembleia regularmente 
discute intitulada “Follow-up to the advisory opinion of the International Court of Justice on the legality of the threat 
or use of nuclear weapons” (UNDOC, A/RES/75/66). Esta resolução recorrentemente recorda a importância do 
que a!rmado pela CIJ na Opinião, conclama os Estados a iniciarem negociações para o desarmamento nuclear, 
e pede que seja informado o Secretário-Geral sobre toda iniciativa nesse sentido. É interessante notar, ainda, 
que a Opinião gera divisão em relação a parte de suas conclusões. Por exemplo, por uma votação de 136 Esta-
dos a favor, 33 contra e 15 abstenções, da parte da resolução que sublinha a conclusão unânime da CIJ sobre 
a existência de uma obrigação de negociar em boa fé e levar a cabo negociações levando ao desarmamento 
nuclear. É inquestionável que, desde 1996, pode-se falar na existência de prática e opinio juris sendo emergida 
no âmbito dessas resoluções da Assembleia Geral. 
9  CIJ. Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disar-
mament (Marshall Islands v. United Kingdom, India, Pakistan), ICJ Reports 2016.
10  Sobre esse ponto ver, LIMA, Lucas Carlos. Da relevância dos casos do desarmamento nuclear perante a 
Corte Internacional de Justiça. Revista de Direito Internacional, v. 14, p. 203-216, 2018. Sobre o caso, de modo 
geral, ver as reações de ANGHIE, Anthony. Politic, Cautious, and the meticulous: an introduction to the sympo-
sium on the Marshall Islands case. AJIL Unbound, vol. 111, p. 62-67, 2017; BIANCHI, Andrea. Choice and (the 
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prio Tratado de Proibição de Armas Nucleares, assinado em 2017 e cuja entrada 
em vigor deu-se em 2021.11 A Opinião de 1996 foi elemento frequentemente 
referenciado no âmbito das negociações e alguns de seus dispositivos espelham 
claramente a linguagem utilizada pela Corte. De um ponto de vista mais amplo, 
pode-se ler o surgimento do tratado como uma resposta direta a uma das con-
clusões da CIJ: a ausência de uma proibição de uso de armas nucleares no direito 
internacional. O Tratado, ainda que não conte com a adesão dos Estados nucle-
ares, é um importante instrumento jurídico para preencher a “lacuna” indicada 
pela Corte na Opinião Consultiva.

Esses três elementos demonstram a importância das contribuições da Cor-
te Internacional de Justiça na Opinião Consultiva sobre a Legalidade das Armas 
Nucleares. No entanto, o foco desta contribuição escapa ao signi!cado literal do 
Avis emitido pela Corte. A questão a qual suscita re"exão é a seguinte: como 
envelheceu a Opinião Consultiva de 1996? Ela ainda re"ete de maneira acurada 
o status do direito internacional, ou será que novos desenvolvimentos devem ser 
levados em consideração para que se possa compreender as diferentes pressões 
que o direito internacional pode exercer na questão do desarmamento nuclear? 
A estes problemas serão dedicadas as seções seguintes.

awareness of ) its consequences: the ICJ’s “structural bias” strikes again in the Marshall Islands case. AJIL Unbound, 
vol. 111, p. 81-87, 2017; BONAFÈ, Beatrice Ilaria. La Cour internationale de Justice et la notion de di#érent. Or-
dine internazionale e diritti umani, vol. 5, p. 924-933, 2016; GALINDO, George Rodrigo Bandeira. On form, 
substance and equality between States. AJIL Unbound, vol. 111, p. 75-80; SANTA ARIA, Andrés Sáenz de. La 
obligación de negociar el desarme nuclear: ¿un objetivo judicialmente incontrolable? Anuario español de derecho 
internacional, vol. 34, p. 397-420, 2018; AWMEE, Devesh. Nuclear Weapons before the International Court of 
Justice: a Critique of the “Marshall Islands v United Kingdom” Decision. Victoria University of Wellington Law 
Review, vol. 49, p. 53-82, 2018. PIGRAU, Antoni. El caso de las Islas Marshall: colonialismo, armas nucleares y 
justicia ambiental. Anuario español de derecho internacional, vol. 34, p. 443-462, 2018; OELLERS-FRAHM, 
Karin. !e awareness requirement and its problematic consequences for the Court’s jurisdiction. Questions of In-
ternational Law, p. 33-41, 2017; MIRON, Alina. Establishing the existence of a dispute before the International 
Court of Justice’: Between formalism and verbalism. Questions of International Law, p. 43-51, 2017; ZELESCO 
BARRETTO, Rafael. Quando um não sabe, dois não litigam? O caso das Ilhas Marshall contra os deten-
tores de armas nucleares. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, v. 73, 
p. 605-638, 2018. Sobre a questão da controvérsia pós-caso, ver PALCHETTI, Paolo. Dispute. Max Planck 
Encyclopedia of International Procedural Law. December 2018.
11  RITCHIE, Nick; KMENTT, Ambassador Alexander. Universalising the TPNW: Challlenges and Opportu-
nities. Journal for Peace and Nuclear Disarmament, vol.4, n.1, p. 70-93, 2021; EVANS, Christopher. Question-
ing the Status of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons as a ‘Humanitarian Disarmament’ Agreement. 
Utrecht Journal of International and European Law, vol. 36, n. 1, p. 52-74, 2021; CASEY-MASLEN, Stuart. 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: a Commentary. Oxford Commentaries on International 
Law. Oxford: Oxford University Press, 2019; RUFF, T. Negotiating the UN treaty on the prohibition of nuclear 
weapons and the role of ICAN. Global Change, Peace & Security, 2018.



 CAPÍTULO 3  - 45

2 O QUE DISSE A CORTE EM 1996? 

Diferentemente do posicionamento advogado por alguns Estados12, a Cor-
te compreendeu ter poderes para se manifestar sobre o tema da legalidade do 
uso de armas nucleares, uma vez a opinião jurídica ter sido requisitada por órgão 
da ONU. Considerável resistência sustentada por diversas teses jurídicas foram 
esgrimidas nesse sentido, com o objetivo de se evitar manifestação da Corte 
sobre um tema tão sensível. Signi!cativa participação e acompanhamento da 
sociedade civil e de organizações não-governamentais estiveram envolvidas na 
sua solicitação.13 O fato de que um número representativo de Estados tenha 
apoiado a iniciativa no âmbito da Assembleia Geral é um indicador impossível 
de ser ignorado às vésperas da Opinião.14

Uma vez superados os entraves jurisdicionais, a Corte adentrou o mérito 
da questão formulada. Importantes considerações podem ser extraídas do racio-
cínio a partir de então desenvolvido. A Corte a!rmou que não existia, no direito 
internacional costumeiro ou convencional, qualquer autorização especí!ca sobre 
a ameaça ou uso de armas nucleares. Não obstante, igualmente inexistia qual-
quer proibição abrangente e universal da ameaça ou uso de tais armas. Logo, em 
1996, os Estados não tinham assumido nenhum passo rumo à proibição efetiva 
– o tratado multilateral de adesão quase-universal governando o campo era ain-
da o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.15 Essas duas observações 
da Corte !zeram ressoar os ouvidos daqueles que, conhecedores da sua jurispru-
dência, recordaram-se de um velho dictum de 1927, responsável pela fama do 
caso Lótus: “limitações à soberania dos Estados não podem ser presumidas.”16

12  Ver, ilustrativamente, o memorial dos Estados Unidos da América&: CIJ. Legal Consequences of the Sepa-
ration of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965 (Memorial of the United States of America), ICJ Reports 
2019. Sobre a questão, ver também LIMA, Lucas Carlos. A opinião sobre o arquipélago de Chagos: a jurisdi-
ção consultiva da Corte Internacional de Justiça e a noção de controvérsia. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, v. 75, p. 281-302, 2019.
13  FALK, Richard. !e Nuclear Weapons Advisory Opinion and the New Jurisprudence of Global Civil Society. 
Transnational Law & Contemporary Problems, vol. 7, pp. 333-352, 1997.
14  A resolução da Assembleia Geral foi adotada por 78 votos a 43, com 38 abstenções.
15  ABE, Nobuyasu. !e NPT at Fifty: Successes and Failures. Journal for Peace and Nuclear Disarmament, vol. 
3, n. 1, p. 224-233, 2020. JOYNER, Daniel. Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Oxford: Oxford 
University Press, 2011; FIRMAGE, Edwin Brown. !e Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 
American Journal of International Law, vol. 63, n. 4, p. 711-746, 1969.
16  WEIL, Prosper. “!e Court Cannot Conclude De"nitively…” Non liquet revisited. Columbia Journal of 
Transnational Law, vol. 36, p. 109–19, 1997.
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Após manifestar-se sobre o regime geral de regras especí!cas sobre armas 
nucleares, a Corte então voltou-se aos regimes especiais do direito internacio-
nal, com prioridade para os quais guardavam particular conexão com a matéria, 
como o regime internacional de uso da força. A esse respeito, a conclusão da 
Corte foi de que “é ilegal a ameaça ou o uso de força por meio de armas nuclea-
res que contrarie o Artigo 2º, parágrafo 4, º da Carta da Organização das Nações 
Unidas e que não cumpra todos os requisitos do Artigo 51.” A conclusão não 
possuía tom inovador, mas rea!rmava que as regras gerais relativas ao uso da 
força eram aplicáveis também ao uso de armas nucleares. Em suma, a regra de 
ouro do Art. 2º, parágrafo 4º permanecia válida nesse contexto, e a única exceção 
seria a legítima defesa garantida pelo artigo 51 da Carta. 

Em seguida, a Corte se pronunciou sobre o direito internacional humani-
tário. A Corte observou que “uma ameaça ou uso de armas nucleares também 
deveriam ser compatíveis com os requisitos do direito internacional aplicável 
aos con"itos armados, particularmente aqueles dos princípios e regras de direito 
humanitário, bem como com obrigações especí!cas sob tratados e outros com-
promissos dedicados expressamente a questões nucleares”. En!m, a Corte con-
cluiu que “a ameaça ou o uso de armas nucleares seriam geralmente contrários 
às regras do direito internacional aplicável em con"itos armados, e em particular 
os princípios e regras do direito humanitário.” 

A conclusão parece uma vitória para os estudiosos de direito internacional 
humanitário. Diversos outros argumentos foram levantados: alguns Estados ad-
moestaram e invocaram o regime do direito internacional de direitos humanos, e 
o direito ambiental internacional também foi particularmente objeto de análise 
da Corte. A Corte foi muito sucinta nesses pontos. A!rmou argumentos im-
portantes, mas essas manifestações não apareceram no dispositivo da Opinião. 
A posição da Corte concluiu que as armas nucleares e o direito internacional 
humanitário não podem conviver em um mesmo ambiente jurídico. Se a história 
terminasse aqui, seria um !nal parcialmente feliz. Todavia a Corte acrescentou o 
famoso parágrafo 2.E à Opinião Consultiva, o qual a!rma que: 

“No entanto, tendo em vista o estado atual do direito internacional, e de 
os elementos de fato de que dispõe, a Corte não pôde concluir de!nitiva-
mente se a ameaça ou uso de armas nucleares seria legal ou ilegal em uma 



 CAPÍTULO 3  - 47

circunstância extrema de legítima defesa, em que a própria sobrevivência 
de um Estado estaria em jogo”.17 

Esse trecho permite a!rmar que, entre os diversos interesses que disputa-
vam espaço no texto da opinião, venceu a tese de não-ilegalidade em situações 
extremas. A Corte corroborou com a existência de circunstâncias as quais o di-
reito internacional não regularia, o que permite inferir a existência de um direito 
ao uso de armas nucleares em situações extremas. Por esse motivo, a Opinião 
foi encarada como uma vitória dos países nucleares. Se há situações em que 
seu uso não seria completamente expurgado no direito internacional, que dizer 
então de sua posse e, in ultimis, da própria existência de armas nucleares. Essa 
vitória não se deu sem limitações importantes. Inclusive, o já mencionado dever 
de respeitar o direito humanitário, claramente incompatível com a utilização de 
armas nucleares, é uma barreira notável. Se antes de 1996 existiam dúvidas ou 
a possibilidade de se argumentar contrariamente, com o parecer da Corte essa 
possibilidade escoaria das mãos dos Estados detentores de armas nucleares.

Ainda assim, se a legítima defesa é uma circunstância excludente de ilicitu-
de, como previsto nos Artigos sobre Responsabilidade do Estado da Comissão 
de Direito Internacional18, então talvez a Opinião Consultiva de 1996 possa ser 
considerada enquanto uma vitória para a tese da não-ilegalidade. Obviamente, 
o direito à utilização de armas nucleares não foi reconhecido senão em situações 
extremas, raríssimas. Muito se discutiu sobre quais seriam as hipóteses as quais 
con!gurariam a situação “em que a própria existência do Estado estaria em ris-
co.” Por esse motivo, talvez este seja o típico caso de uma opinião em que nenhum 
dos stakeholders saiu particularmente contente: os detentores de armas nucleares 
a julgaram excessivamente limitante no que concerne ao seu direito inerente de 
autodefesa, enquanto a vasta maioria lamentou o não-reconhecimento de uma 
proibição abrangente. Essa segunda linha de pensar pode ser bem representada 
num dilema ético, presente na opinião dissidente do juiz Weeramantry:19 como a 
humanidade pode conceber e garantir, juridicamente, um instrumento que seria 

17  CIJ. Legality of the !reat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ. Reports 1996, p. 266.
18  CDI. Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries: Yearbook 
of the International Law Commission, Nova York, EUA, v. II, n. Parte II, p. 31-143, 2001. 
19  “A global régime which makes safety the result of terror and can speak of survival and annihilation as twin 
alternatives makes peace and the human future dependent on terror. #is is not a basis for world order which 
this Court can endorse.” CIJ. Legality of the !reat or Use of Nuclear Weapons (Dissenting Opinion of Judge 
Weeramantry), ICJ Reports 1996.
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responsável por sua própria aniquilação?  Não obstante, o fato de que ela tenha 
sido proferida pelo principal órgão judiciário das Nações Unidas e que tenha 
ganhado a atenção da comunidade internacional por anos a !o faz com que sua 
importância seja rea!rmada. A!nal, como evidenciado, toda a produção norma-
tiva sobre o tema de desarmamento nuclear posterior a 1996 necessariamente 
levou a Opinião sobre a Legalidade em conta.

Por !m, a Corte, invocando a linguagem do Artigo VI do Tratado de Não-
-Proliferação, recordou unanimemente no parágrafo 2.F aos Estados que “existe 
uma obrigação de perseguir em boa fé e de levar a cabo negociações levando ao 
desarmamento nuclear em todos os seus aspectos sob um controle internacional 
estrito e e!caz.” O dictum permitiu que, anos mais tarde, a República das Ilhas 
Marshall inaugurasse um litígio contra as nove potências nucleares perante a 
Corte. O evento demonstra que, se as portas estiverem abertas, Estados interes-
sados procurarão novas pronúncias da Corte a respeito do tema da desnuclea-
rização. Para alguns Estados, esse é um tema central de suas políticas jurídicas 
externas. Há quem assegure ainda a existência de uma conexão entre o fracasso 
do caso das Ilhas Marshall em 2016 e a célere adoção do Tratado de Proibição 
em 2017. Isso não redime, obviamente, a constrangedora saída processual da 
Corte para detectar que inexistia uma controvérsia entre os Estados em litígio.

3 O DIREITO INTERNACIONAL PÓS!1996: 
O QUE HÁ DE NOVO SOB O SOL?

Uma expressão frequentemente ignorada na fala da Corte, é o fato de que 
ela subordinou suas conclusões ao “estado atual do direito internacional” e aos 
“elementos de fato que a corte dispõe.” Logo, uma resposta sobre a atualidade 
das conclusões da Corte deve inevitavelmente levar em conta, necessariamente, 
o desenvolvimento paulatino do direito internacional desde 1996, em especial 
sobre as categorias e regimes que a Corte afrontou – mas não somente. 

Como é sabido, o ordenamento jurídico internacional é um sistema dinâ-
mico, composto por diferentes conjuntos de regras os quais se encontram em 
processo permanente de atualização e formação consuetudinária. Litigadas em 
cortes e tribunais internacionais, aprimoradas nas conferências das partes, dis-
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cutidas por experts e pela Academia, as regras e princípios regentes do direi-
to internacional estão longe de serem estruturas estanques. Para invocar a feliz 
análise da ex-presidente da CIJ, Dame Rosalyn Higgins, o direito internacional 
deve ser compreendido como um processo.20 Passado um quarto de século, já é 
possível autorizar-se à observação dos distintos impactos em diferentes regimes 
jurídicos, bem como no regime geral, da Opinião Consultiva de 1996. No !m 
das contas, o que há de novo sob o sol?

Seria impossível examinar em detalhe todos os regimes jurídicos elencados 
pela Corte em 1996, e ainda aqueles não sublinhados por ela em que pese sua 
relevância. Contudo, alguns pontos são dignos de análise mais detida, exatamen-
te porquanto representam substanciais contribuições ao estado atual do direito 
internacional. Outrossim, em alguns casos pode-se vislumbrar, com alguma ni-
tidez, os horizontes normativos os quais ofereceram contribuições às normas e 
aos regimes jurídicos examinados. Logo, este trabalho deve investigar o regime 
jurídico do uso da força no direito internacional, o regime de armas nucleares, o 
regime de direitos humanos e, por !m, deter-se brevemente sobre a inescapável 
dimensão ambiental do direito internacional público.

3.1 O REGIME DE USO DA FORÇA E AS ARMAS NUCLEARES

Desde 1996, não houve signi!cativas alterações no que concerne às normas 
fundamentais relativas ao uso da força no direito internacional.21 Mesmo após o 
pretenso desfecho da era de guerra ao terror, o uso da força manteve-se dentro 
das balizas do artigo 2.4, do artigo 51 da Carta e das exceções previstas no direi-
to costumeiro. As teses de legítima defesa preventiva e preemptiva não encon-
traram lugar na prática dos Estados, tampouco foram acolhidas pela comunida-
de internacional organizada.22 Do mesmo modo, responsabilidade de proteger 

20  HIGGINS, Rosalyn. Problems and Process: International Law and How We Use It. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1995, p.7.
21  Ver, de modo geral, GRAY, Christine. International Law and the Use of Force (4th Edition). Oxford: 
Oxford University Press, 2018; HAKIMI, Monica. What might ("nally) kill the Jus ad Bellum? Current Legal 
Problems, 2021.
22  MURPHY, Sean. !e Doctrine of Preemptive Self-Defense. Villanova Law Review, vol. 50, p. 699-714, 
2005; O’MEARA, Chris. Necessity and Proportionality and the Right of Self-Defence in International Law. Ox-
ford: Oxford University Press, 2021.
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não se compatibiliza com armas nucleares.23 Por sua vez, a Corte Internacional 
de Justiça rea!rmou os critérios da necessidade e proporcionalidade do uso da 
legítima defesa, assim como a necessidade da existência de um ataque armado.24

Apesar de haver novidades no campo do jus ad bellum, parece que nenhuma 
delas justi!ca um uso de armas nucleares. O princípio da proporcionalidade – 
que governa também o campo do direito internacional humanitário – tem valor 
no domínio do direito do uso da força. O que signi!ca dizer que, para que o 
princípio seja observado, é necessário que o ataque armado seja de tal monta 
que equivalha a um ataque de natureza nuclear. Uma visão mais estrita – e em 
conformidade com as regras da área – sugeriria que somente se poderia utilizar 
uma arma nuclear quando um Estado fosse alvo de um ataque armado nuclear 
anterior. Neste caso, o primeiro atacante estaria em plena violação das regras de 
direito internacional e poderia sofrer as devidas pressões e sanções internacio-
nais. Desse modo, pode-se a!rmar que, diante da catástrofe humanitária que 
desencadearia um ataque nuclear, é ainda mais importante para internaciona-
listas continuarem a rechaçar, veementemente, as doutrinas da legítima defesa 
preventiva e preemptiva, investindo na concretização das normas que visam a 
solução pací!ca de controvérsias.

3.2 O REGIME PROPRIO DE ARMAS NUCLEARES 

No que diz respeito ao uso de armas nucleares, como visto anteriormente, 
a Corte Internacional de Justiça a!rmou, em 1996, que não existia uma regra 
geral, costumeira ou convencional, proibindo o uso desse gênero de armamentos. 
O cenário atual não é necessariamente o mesmo. Desde 22 de janeiro de 2021 
o Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN) está em vigor, hoje com 
56 Estados partes. Di!cilmente seria possível classi!cá-lo como um tratado de 
adesão universal, sobretudo se considerarmos a resistência e oposição enfrentada 
23  WEISE, Rachel. How Nuclear Weapons Change the Doctrine of Self Defense. International Law and 
Politics, vol. 44, p. 1331-1346, 2012. 
24  CIJ. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the occupied Palestinian Territories (Advisory Opin-
ion), ICJ Reports 2004; CIJ. Armed Activities in the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo 
v. Uganda), ICJ Reports 2005; CIJ. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), ICJ 
Reports 2003. 
Nesse sentido, ver SCOBBIE, Iain. Exceptions: self-defence as an exception to the prohibition on the use of force. 
In: BARTELS, Lorand; PADDEU, Federica. Exceptions in International Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2020.
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pela convenção da parte de alguns países. Sabemos também que o seleto clube 
dos Estados detentores de armas nucleares jamais fará parte desse instrumento 
– a menos que haja uma mudança substancial de circunstâncias. Por outro lado, 
essa hipótese não é completamente impossível, ao se considerar o papel que a 
sociedade civil pode desempenhar no interior dos processos políticos nacionais. 
Apesar disso, não parece ser o caso dessa pressão angariar apoio no futuro pró-
ximo. Contudo, a pretensão do tratado é certamente ‘universalizante’ (Art. 12 
TPAN) e o encontro das partes previstos para 2022 abrirá os canais para incre-
mentar sua efetividade, sua membresia e o seu impacto no ordenamento jurídico 
internacional.

Além da dimensão universalizante, há inegáveis impactos que o tratado 
gera em relação à formação do costume.25 Seria possível a!rmar, no atual estado 
das coisas e das relações jurídicas internacionais, que o tratado serviria como 
evidência de uma prática geral reconhecida como direito que, por ser parte do 
direito internacional geral, vincule a todos os membros da comunidade inter-
nacional? Di!cilmente. Talvez possa-se deduzir que partes do tratado re"etem 
o direito internacional costumeiro (especialmente algumas obrigações contidas 
no Artigo 1 do TPAN), notadamente aquelas que de algum modo perseveram 
as obrigações do TNP. É extremamente difícil arguir, contudo, que o Artigo 
1.c (“1. Each State Party undertakes never under any circumstances to (c) use 
or threaten to use nuclear weapons or other nuclear explosive devices”) seja já 
correspondente ao direito costumeiro. Cuida-se de dispositivo em pleno cons-
traste com a Opinião de 1996. O objetivo último dos ativistas nucleares é que o 
Artigo 1.c re"ita o direito costumeiro e, por consequência, seja capaz de vincular 
até mesmo Estados que não aceitaram o tratado ou ainda Estados não-nuclea-
res. Será um relevante teste para a doutrina do objetor persistente, reconhecida 
pela Comissão de Direito Internacional de 2018.26

25  Como observado pela Corte Internacional de Justiça, “It is of course axiomatic that the material of cus-
tomary international law is to be looked for primarily in the actual practice and opinio juris of States, even 
though multilateral conventions may have an important role to play in recording and de!ning rules deriving 
from custom, or indeed in developing them.( CIJ, Continental Shelf (Libyan Arab Jarnahiriya/Malta), Ju-
dgment, ICJ Reports 1985, para 27). Ver também a Conclusão 11 do Projeto da CDI sobre identi!cação do 
costume. Sobre a questão, ver BAXTER, Richard R. ‘Treaties and Custom’, Recueil des Cours de l’Académie 
de Droit International, Vol. 129, 1970, p. 64 e ver também CRAWFORD, James. Chance, Order, Change: !e 
Course of International Law: General Course of Public International Law,Recueil des Cours, Vol. 365, 2013, 
para. 128
26  CDI. Identi"cation of customary international law. ILC Report A/73/10, Nova York, EUA, Cap. V, pars. 53-
66, 2018.
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Se o atual número de Estados que assinaram o tratado eventualmente ra-
ti!carem, teremos uma signi!ca adesão (mas longe da universalidade). Essa sig-
ni!ca adesão será capaz de criar um regime costumeiro, ainda que imperfeito, ou 
vinculante a um só número de Estados. Alguns passos ainda seriam necessários 
para que o regime possa integrar o direito internacional geral – a começar, pelo 
preenchimento dos critérios de que exista uma prática geral, “su!cientemente 
difundido e representativo, bem como consistente”.27 Por ora, o Tratado nos for-
nece uma excelente presunção de opinio juris, mas pouco além.

A melhor das hipóteses é que o tratado seja um catalizador de regras costu-
meiras as quais devem ser oponíveis a todos os Estados que a elas não se opuse-
rem no momento de sua formação. O caminho não será simples, é evidente, mas 
a expectativa é que o tratado suplante, em todo ou em parte, o vazio indicado 
pela Corte Internacional de Justiça em 1996, em especial eliminando “qualquer 
circunstância” (Art. 1.c TPAN) que o uso ou ameaça a armas nucleares seja 
aceito. Seja como for, um tratado a!rmando a proibição de armas nucleares que 
reunisse 80 assinaturas e 56 rati!cações era algo que certamente não existia em 
1996, e que talvez fosse até mesmo impensável. Evolução? Veremos. Novidade? 
Certamente.

3.3 O REGIME DE DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO

No vasto campo do direito internacional humanitário, o qual a Corte re-
conheceu como aplicável às armas nucleares em 1996, alguns desenvolvimentos 
são dignos de nota. Talvez o que mereça acurada análise no presente escrito seja 
as discussões relativas às normas peremptórias de direito internacional geral (jus 
cogens).

Houve algum avanço nas discussões relativas à elevação de algumas regras 
relativas ao regime de direito internacional humanitário à categoria de normas 
peremptórias do direito internacional. Em seu quarto relatório, o Relator Espe-
cial da Comissão de Direito Internacional para o tópico das regras peremptórias 

27  Ver Conclusão 8 em: CDI. Identi"cation of customary international law. ILC Report A/73/10, Nova York, 
EUA, Cap. V, pars. 53-66, 2018.
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de direito internacional geral, Dire Tladi, analisou a questão.28 Não por acaso, 
os “princípios básicos do direito internacional humanitário” foram incluídos na 
lista não exaustiva de regras peremptórias preparada pela CDI. Por conseguinte, 
alguns problemas jurídicos emergem se considerarmos que parte das regras que 
a CIJ declarou incompatíveis em 1996 com o uso de armas nucleares ora são 
reconhecidas – ou pelo menos excelentes candidatas – a regras peremptórias. 

A Corte Internacional preferiu não se pronunciar sobre a peremptoriedade 
das normas de direito internacional humanitário em 1996, exaurindo a discus-
são simplesmente ao a!rmar que a pergunta feita pela Assembleia Geral não 
dizia respeito ao caráter das normas, mas sim a sua aplicabilidade.29 Como bem 
pontua o professor Luigi Condorelli, limitou-se a a!rmar que esses princípios 
eram ‘não-transgressíveis.’30 En!m, a Corte não se pronunciou sobre os poten-
ciais efeitos que uma regra peremptória acarretaria sobre o regime. À época, 
entendeu-se ser um avanço o reconhecimento pela Corte de que as regras com-
punham o direito consuetudinário e se aplicavam ao uso de armas nucleares. 
Com o atual entendimento de que certas regras básicas do direito internacional 
humanitário poderiam ser consideradas como dotadas de um caráter peremptó-
rio, outras questões podem ser levantadas.

 Após os trabalhos da CDI sobre regras peremptórias do direito inter-
nacional geral, o qual compilou e codi!cou signi!cativa prática dos Estados, é 
possível a!rmar que há maior clareza sobre os efeitos de declarar uma regra tal 
qual parte do jus cogens. Ora, se o princípio básico das regras peremptórias é de 
que nenhuma derrogação é permitida, signi!ca dizer que, ao menos em teoria, a 
exceção vislumbrada pela Corte em 1996 pelo parágrafo 2.E não poderia con-
trariar uma regra peremptória. Para que esteja em acordo com essa regra, o uso 
de armas nucleares deve se conformar aos princípios básicos do direito interna-
cional humanitário – o que sabemos ser praticamente impossível. Como disse o 
professor Cançado Trindade em sua opinião dissidente no Caso das Ilhas Mar-

28  CDI. Fourth Report on Identi"cation of customary international law by Mr. Michael Wood, Special Rappor-
teur. A/CN.4/695. ILC Report A/71/10, Nova York, EUA, Cap. V, pars. 50-63, 2016.
29  Nas palavras da Corte “#e question whether a norm is part of the jus cogens relates to the legal character 
of the norm. #e request addressed to the Court by the General Assembly raises the question of the applica-
bility of the principles and rules of humanitarian law in cases of recourse to nuclear weapons and the conse-
quences of that applicability for the legality of recourse to these weapons. But it does not raise the question of 
the character of the humanitarian law which would apply to the use of nuclear weapons. #ere is, therefore, no 
need for the Court to pronounce on this matter” (ICJ Report, 1996, para 83). 
30  Condorelli, 1997, cit, p. 16.
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shall de 2016, armas nucleares simplesmente ignoram os princípios da distinção 
e proporcionalidade.31 

Uma investigação certamente digna de interesse seria veri!car de que ma-
neira o fato de que certas normas peremptórias colocarem-se em contraste com 
o uso de armas nucleares poderia também incidir no campo da responsabilidade 
internacional, em especial nas considerações sobre exclusão de ilicitude de um 
ato (que, de modo tênue, poderia justi!car a exceção do parágrafo 2.E). Outro 
questionamento, que somente o futuro (distante?) poderá responder, é se alguma 
das regras contidas no regime relativo a armas nucleares (TNP e TPAN, para 
começar) eventualmente poderia galgar o status de norma peremptória do direi-
to internacional geral.32

3.4 O REGIME DE DIREITOS HUMANOS

Outro regime jurídico no qual se pode veri!car signi!cativo desenvolvi-
mento e do qual se extraem consequências em relação ao uso de armas nuclea-
res é o regime jurídico do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Desde 
1996, a jurisprudência de cortes internacionais regionais, bem como os comitês 
de aplicação e as cortes e tribunais nacionais, promoveram avanços efetivos no 
que concerne à proteção dos direitos individuais e coletivos frente a graves vio-
lações de direitos humanos e con"itos armados. Não só no campo de tratados e 
da aplicação de normas, mas também no campo costumeiro é possível veri!car 
avanços.33

Muitos direitos humanos seriam eventualmente afetados pelo uso de ar-
mas nucleares: o direito à vida, passando pelo direito à saúde e até mesmo o 
direito humano ao meio ambiente saudável. Mas é em relação ao direito à vida 

31  CIJ. Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Dis-
armament (Marshall Islands v. United Kingdom, India, Pakistan) (Dissenting Opinion of Judge Cançado 
Trindade), ICJ Reports 2016. 
32  Sobre essa questão, o Juiz Cançado Trindade se pronunciou em sua Opinião Dissidente no caso do De-
sarmamento Nuclear, em paras 180-183. Contudo, na opinião do Juiz brasileiro, as armas nucleares seriam 
contrárias a outras normas que já possuem o caráter de jus cogens, e não as regras relativas a armas nucleares 
diretamente.
33  Ver SCHABAS, William A. !e Customary International Law of Human Rights. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2021; THIRLWAY, Hugh. Human Rights in Customary Law: An Attempt to De"ne Some of the 
Issues. Leiden Journal of International Law, Volume 28 , 2015 , pp. 495 – 506; CHIUSSI, Ludovica. Remarks 
on the ILC Work on the Identi"cation of Customary Law and Human Rights: Curbing “Droit de L’hommisme”? #e 
Italian Yearbook of International Law Online, Vol. 27, 2018, pp. 163-174



 CAPÍTULO 3  - 55

que temos um pronunciamento particularmente relevante para o regime jurídico 
internacional relativo a armas nucleares. O Comitê de Direitos Humanos da 
ONU, no Comentário Geral 3634 de 2018 sobre o Artigo 6º do Pacto Inter-
nacional sobre Direitos Civis e Políticos, deduz do Direito à Vida obrigações 
para Estados relativas a armas nucleares.35 O longo parágrafo 66 do Comentário 
concerne in toto as armas nucleares. Em síntese, o Comitê de Direitos Huma-
nos da ONU deixa cristalino que “a ameaça ou uso de armas de destruição em 
massa, em particular armas nucleares, as quais são indiscriminadas em efeito e 
naturalmente causam a destruição da vida humana em uma escala catastró!ca é 
incompatível com o respeito pelo direito à vida e pode equivaler a um crime sob 
o direito internacional.”36 Logo, diante da ameaça ao direito à vida, segundo o 
Comitê, os Estados possuem uma série de obrigações oriundas do Pacto Inter-
nacional, também reforçando a obrigação de negociar. Mais um, dentre tantos, 
os elementos que reforçariam uma reclamação costumeira desse direito.

Qual seria o valor jurídico de uma pronúncia do Comitê? Poder-se-ia ar-
gumentar que é um passo interpretativo bastante amplo tecer considerações so-
bre os regimes de segurança dos Estados a partir do direito à vida. Contudo, a 
Corte Internacional de Justiça já mencionou no passado que deveria “atribuir 
grande peso à interpretação do Comitê sobre o Pacto feita por um órgão in-
dependente e especi!camente estabelecido para supervisionar a aplicação do 
tratado.”37 Assim, os Comentários Gerais podem ser naturalmente entendidos 
como uma interpretação autoritativa daquele corpo de normas composto pelos 
Pactos de Direitos Humanos.

34  Human Rights Committee [OHCHR]. General Comment n. 36 on article 6 of the International Covenant 
on Civil and Political Rights, on the right to life. CCPR/C/GC/36, 30 October 2018. 
35  Sobre a questão, ver CLARK, Roger S. #e Human Rights Committee, the Right to Life and Nuclear 
Weapons: #e Committee’s General Comment No 36 on Article 6 of the Covenant on Civil and Political 
Rights. New Zealand Yearbook of International Law, Vol. 16, 2018.
36  Do original, em tradução livre, para 66: “#e threat or use of weapons of mass destruction, in particular 
nuclear weapons, which are indiscriminate in e%ect and are of a nature to cause destruction of human life 
on a catastrophic scale is incompatible with respect for the right to life and may amount to a crime under 
international law. States parties must take all necessary measures to stop the proliferation of weapons of mass 
destruction, including measures to prevent their acquisition by non-state actors, to refrain from developing, 
producing, testing, acquiring, stockpiling, selling, transferring and using them, to destroy existing stockpiles, 
and to take adequate measures of protection against accidental use, all in accordance with their international 
obligations”.
37  Do original, em tradução livre, para 66: Although the Court is in no way obliged, in the exercise of its 
judicial functions, to model its own interpretation of the Covenant on that of the Committee, it believes that 
it should ascribe great weight to the interpretation adopted by this independent body that was established 
speci!cally to supervise the application of that treaty. #e point here is to achieve the necessary clarity and the 
essential consistency of international law, as well as legal security, to which both the individuals with guaran-
teed rights and the States obliged to comply with treaty obligations are entitled. CIJ. Ahmadou Sadio Diallo 
(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), I.C.J. Reports 2010, p. 639, para 66.
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Como se nota, a interpretação do Comitê também faz referência a ou-
tro regime: o fato de que o uso de armas nucleares poderia ser considerado 
um crime invoca o direito internacional penal.38 Não será possível analisá-lo 
de modo apropriado aqui, embora duas considerações façam-se necessárias. 
Apesar de inexistir, no direito internacional penal atual, tipo especí!co relativo 
ao uso de armas nucleares, é ponto comum no debate doutrinal que muitos dos 
tipos sob jurisdição do Tribunal Penal Internacional certamente poderiam ser 
con!gurados naquele contexto. Uma segunda questão diz respeito à re"exão 
conduzida pelo professor Roger Clark: apesar dos indícios signi!cativos que o 
direito internacional pode oferecer para caracterizar o uso de armas nucleares 
como crime, o problema é sempre o fato de que ele age após a tragédia. Isto não 
signi!ca, contudo, que a normativa seja supér"ua. Por um lado, ela servirá ex post 
facto para punir os indivíduos que tomaram a decisão do uso de tais armas. Não 
se poderá alegar a inexistência de tipologia. Por outro lado, ela deve pelo menos 
servir como um elemento a mais a ser levado em consideração no momento em 
que a decisão do uso de armas nucleares estiver em vias de ser tomada. 

Se em 1996 a Corte não pôde se aprofundar na questão internacional cri-
minal porque entendeu que o regime especial do direito do con"ito armado seria 
aplicável, hoje a situação parece bastante distinta à luz tanto do Comentário 
Geral 36 quanto do direito internacional penal. Além disso, sabe-se, a litigância 
estratégica de direitos humanos, tanto internacional quanto nacionalmente, é 
muito importante para levar a frente novos casos e obter pronúncias importantes 
de cortes internacionais. Seria muito desejável, por exemplo, uma manifestação 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre armas nucleares e o direito 
à vida tendo a Convenção Americana como pano de fundo.

3.5 O REGIME DO DIREITO INTERNACIONAL AMBIENTAL

O crescente corpo de regras e standards que hoje compõem o direito in-
ternacional ambiental39 não foi protagonista da investigação da Corte em sua 
Opinião Consultiva. Em 1996, a comunidade internacional ainda recebia e 
38  CLARK, Roger. !e International Criminal Court and Nuclear Weapons, 2013.
39  Ver, de modo geral, os excelentes e principais manuais na matéria: BOYLE, Alan; REDGWELL, Cathe-
rine. Birnie, Boyle, and Redgwell ’s International Law and the Environment. Oxford: Oxford University Press, 
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discutia os impactos da importante Conferência do Rio de Janeiro, mencionada 
na própria opinião consultiva. A Corte inclusive fez pronúncias importantes 
sobre a necessidade da proteção ambiental e sobre a importância das regras de 
proteção ambiental. A CIJ foi cristalina ao observar, por exemplo, que “o meio 
ambiente está diariamente sob ameaça e que o uso de armas nucleares pode 
constituir uma catástrofe para o meio ambiente. A Corte também reconhece que 
o meio ambiente não é uma abstração, mas representa o espaço habitacional, a 
qualidade de vida e a própria saúde do ser humano, incluindo das gerações que 
ainda não nasceram.”40 

Contudo, a Corte não entendeu que as diversas obrigações ambientais que 
então compunham o corpus do direito internacional relativo ao meio ambiente41 
seriam su!cientes para restringir uma ação armada. Pelo contrário, o entendi-
mento da Corte foi no sentido de que o direito ambiental internacional era um 
importante elemento dentro do direito dos con"itos armados. Segundo a Corte, 
“os Estados devem levar em conta as considerações ambientais ao avaliar o que 
é necessário e proporcional na busca de objetivos militares legítimos. O respeito 
ao meio ambiente é um dos elementos que permitem avaliar se uma ação está 
em conformidade com os princípios da necessidade e da proporcionalidade.”42

Há certamente uma dimensão limitadora da atuação de normas ambien-
tais, restringindo-as a um dos elementos a serem ponderados em con"itos ar-
mados. Entretanto, 

outros importantes princípios costumeiros daquele conjunto de normas, 
como por exemplo, os princípios da prevenção e da precaução, produziriam im-
pactos notáveis na questão aqui debatida. Há certamente alguma timidez da 
Corte em 1996 em relação à aplicação das normas ambientais internacionais – o 
que talvez possa se compreender à luz do tempo e dos consensos internacionais 
na matéria.
2021; DUPUY, Pierre-Marie; VIÑUALES, Jorge E. International Environmental Law. Cambridge: Cambri-
dge University Press, 2018. De obras brasileiras, são referência NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio 
do. Direito Ambiental Internacional. São Paulo: #ex 2002; SOARES, Guido. Direito internacional do meio 
ambiente. São Paulo: Atlas, 2003.
40  Do original, em tradução livre: “29. #e Court recognizes that the environment is under daily threat and 
that the use of nuclear weapons could constitute a catastrophe for the environment. #e Court also recognizes 
that the environment is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very health 
of human beings, including generations unborn.” 
41  CIJ. Legality of the !reat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ. Reports 1996, par. 29.
42  “Nonetheless, States must take environmental considerations into account when assessing what is neces-
sary and proportionate in the pursuit of legitimate military objectives. Respect for the environment is one of 
the elements that go to assessing whether an action is in conformity with the principles of necessity and pro-
portionality.” CIJ. Legality of the !reat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ. Reports 1996, par. 30.
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Não obstante, desde 1996, regimes jurídicos ambientais abrangentes sur-
giram no direito internacional. A própria CDI adotou, em 2019, os Princípios-
-Guia da Proteção do Meio Ambiente em Con"itos armados, detalhando uma 
série de regras as quais beligerantes e não beligerantes devem obedecer com o 
objetivo de diminuir os impactos ao meio ambiente como consequência do uso 
da força.43 A CDI entendeu, na esteira do que a Corte já havia dito em 1996, 
que considerações ao meio ambiente devem ser levadas em conta também como 
um fator para se sopesar a proporcionalidade de um ataque armado. Porém, a 
própria CDI promoveu o detalhamento dessa questão nas últimas duas décadas, 
restringindo ainda mais as possibilidades de uso legal de armas nucleares. 

Outro argumento particularmente eloquente e que eventualmente poderá 
incidir sobre armas nucleares é o crescente campo de intersecção entre direitos 
humanos e proteção ambiental.44 À medida que crescem as obrigações relativas a 
proteção e preservação dos bens ambientais à luz dos direitos humanos, pode-se 
pensar em utilizar o mesmo arcabouço normativo para o avanço da regulamen-
tação relativa a armamentos nucleares. 

No tempo atual, sobretudo à luz dos importantes avanços cientí!cos em 
relação a ciência climática, parece ressoar ainda mais estridentemente a frase do 
Juiz Shahabuddeen de que pareceria estranho que, em limitadas circunstâncias, 
os Estados teriam o direito de conjurar a morte do planeta.45 Assim, uma análise 
mais aprofundada sobre os regimes jurídicos ambientais no âmbito das armas 
nucleares é algo que o direito internacional poderá oferecer no porvir.

4 A POLÍTICA JURÍDICA EXTERIOR 
BRASILEIRA RELATIVA A ARMAS NUCLEARES 

E A OPINIÕES CONSULTIVAS.

Uma última re"exão diz respeito ao papel do Brasil no contexto narrado e 
sua política jurídica exterior.

43  CDI. Protection of the environment in relation to armed forces. ILC Report A/74/10, Nova York, EUA, Cap. 
VI, pars. 58-71, 2019.
44  LIMA, Lucas Carlos. O reconhecimento do Direito Humano ao Meio Ambiente Saudável pelo Con-
selho de Direitos Humanos da ONU. International Law Agendas, blog do Ramo Brasileiro da International 
Law Association. Disponível em: http://ila-brasil.org.br/blog/resolucaocdhmeioambiente/#_ftn1. 
45  P. 34.
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Uma primeira dimensão a ser analisada diz respeito à participação brasi-
leira em 1996. Embora o país não tenha enviado memoriais escritos e tampou-
co participado das audiências da Opinião Consultiva, é correto a!rmar que o 
engajamento nacional na questão nuclear tenha se tornado mais expressivo no 
pós-1996. Considerando que o Brasil somente aderiu e promulgou o Tratado de 
Não-Proliferação de Armas Nucleares em 1998, após algumas décadas de políti-
ca externa nuclear vacilante46 é possível imaginar que as posições eventualmente 
defendidas na Haia poderiam soar pouco harmônicas. 

Um segundo fator a ser considerado nesse sentido é que, de um modo geral, 
a política externa jurídica brasileira sempre foi mais reservada na participação 
de opiniões consultivas internacionais.47 O primeiro procedimento consultivo do 
qual o Brasil participou perante a Corte da Haia foi o concernente a declaração 
unilateral de independência do Kosovo. Contudo, é possível notar a presença de 
outros Estados Latino-Americanos, como Equador, México e Costa Rica. 

Como podemos avaliar essa ausência? É difícil tecer maiores considerações 
sobre seu signi!cado. Trata-se de uma agenda de pesquisa interessante: com-
preender o papel brasileiro no processo de formação dessas normas internacio-
nais. De um modo geral, talvez possamos interpretá-la como uma oportunidade 
perdida - tanto de in"uenciar os modos de produção do direito internacional, 
quanto de deixar registrada a nossa percepção das normas internacionais. Ainda 
assim, em virtude da não aderência brasileira aos principais tratados internacio-
nais em matéria à época, é possível conjecturar que o Brasil estivesse formulando 
sua política jurídica exterior após um processo de democratização. Como obser-
vou um pesquisador, “nos primeiros dez anos após o !m da Guerra Fria, o Brasil 
lenta, mas progressivamente, ingressou no regime global de não-proliferação”.48 

Todavia, tal posicionamento mais cauteloso parece pertencer ao passado da 
diplomacia brasileira. Tempos recentes demonstram que o Brasil tem sido mais 
ativo em procedimentos consultivos em cortes internacionais – tanto na Corte 
da Haia quanto na Corte de São José da Costa Rica. A participação brasileira 
no procedimento da opinião consultiva sobre a descolonização do Arquipélago 
de Chagos, é um exemplo notável nesse sentido. Talvez, no futuro, caso a matéria 
46  Ver, entre outros, SPEKTOR, MATIAS. !e evolution of Brazil ’s nuclear intentions. #e Non-Proliferation 
Review, v. 23, p. 635-652, 2017; HERZ, Mônica; DAWOOD, Layla; COUTINHO LAGE, Victor. Brazilian 
nuclear policy during the Workers’ Party years. #e Non-Proliferation Review, v. 23, p. 559-573, 2016.
47  Sobre o tema, ver LIMA, L. C. A opinião sobre o Arquipélago de Chagos e o Brasil na Corte da Haia. 
Consultor Jurídico , São Paulo, online, 2018.
48  Spektor, 2017, p. 645.
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venha a ser apreciada novamente na Corte Internacional de Justiça, ou até mes-
mo diante da Corte Interamericana ou ainda, no âmbito do Tribunal do Mar, o 
Brasil possa ser mais in"uente num dos braços da política externa que, sabemos, 
lhe reservam grande in"uência.

5 CONCLUSÃO

É preciso fazer duas observações conclusivas. Trata-se um discurso 
banalmente simplista dizer que o direito internacional não oferece soluções 
adequadas para o problema de armas nucleares. Como disse Galileu frente a 
insistente recusa das autoridades ao concordar com a tese do heliocentrismo, 
Eppur si muove. “No entanto, [a Terra] se move.” Os diferentes regimes jurídicos 
capazes de in"uenciar o comportamento dos Estados e agentes não-Estatais 
relativo a armas nucleares desse 1996 parecem ter se robustecido e valores im-
portantes foram salvaguardados no processo. 

Isso signi!ca que a Corte, caso fosse questionada hoje sobre a mesma ques-
tão, vinte e cinco anos depois, tomaria uma decisão diferente? A resposta a essa 
pergunta não aceita os extremos, sim ou não, mas de nuances. Por um lado, a 
Corte teria de levar em consideração o avanço e evolução no direito internacio-
nal durante o período – e espero ter conseguido deixar claro as possibilidades 
de interação do direito internacional com as respostas que a Corte ofereceu à 
Assembleia Geral em 1996. 

Envelheceu bem a Opinião Consultiva? Se considerarmos o estado atual 
do direito internacional, podemos a!rmar seguramente que as obrigações jurí-
dicas internacionais se desenvolveram no sentido de limitar às presunções limi-
tativas à soberania dos Estados. Nesse processo, a Opinião Consultiva foi um 
ponto de partida importante. Suas passagens e análises repercutem em todos os 
trabalhos da CDI sobre o tema, na linguagem de alguns tratados e na prática dos 
Estados. Num campo do direito internacional tão movediçamente dominado 
pela política como o campo das armas nucleares, a decisão jurídica da Corte é 
um elemento de concretude imprescindível no ordenamento – também para que 
possamos dizer: eppur si muove.
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CAPÍTULO 4 

REVISITANDO O CASO LOTUS 
Bernardo Mageste Castelar Campos1

1 INTRODUÇÃO

Se as decisões da Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI) são 
como “navios que se destinam a serem lançados no alto mar do criticismo inter-
nacional” como comparou Max Huber,2 o caso Lotus de 1927 certamente con-
tinua navegando entre as críticas. Quase um século depois, a decisão da CPJI 
continua !gurando como uma das mais importantes decisões judiciais do direito 
internacional, pertencentes àquelas que teriam adquirido caráter “quasi-legisla-
tivo”.3 A importância da decisão de 1927 se encontra não nas questões materiais 
decididas ou na relevância política da disputa, que não devem ser menospreza-
das,4 mas por seu impacto na forma como o direito internacional é concebido.

A regra segundo a qual “tudo o que não é proibido é permitido”, enun-
ciada como o “Princípio do Lotus”, é vista como uma articulação clássica do 
positivismo jurídico internacional, re"etindo a visão predominante no início do 
1  Doutorando em direito internacional público pela Università degli Studi di Milano Bicocca e pela Univer-
sité Côte d’Azur. Contato: bernardo.mageste@gmail.com.
2  HUBER, Max. Präsidentreden (15 de junho de 1927). Apud SPIERMANN, Ole. International Legal Ar-
gument in the Permanent Court of International Justice: #e Rise of the International Judiciary. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005, p. 248. 
3  PELLET, Alain. Lotus, que de sottises on profère en ton nom!: Remarques sur le concept de souveraineté 
dans la jurisprudence de la Cour mondiale. In: ALABRUNE, François et al. Mélanges en l ’honneur de Jean-
Pierre Puissochet: l’État souverain dans le monde d’aujourd’hui. Paris: Pedone, 2008, p. 215.
4  O julgamento contrapôs dois países que haviam se confrontado recentemente na Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918) e na Guerra de Independência da Turquia (1919-1923). O julgamento teve impactos no reco-
nhecimento internacional da Turquia moderna, discutindo não só a questão da jurisdição penal e da soberania 
dos Estados, mas também o regime de capitulações do Império Otomano e a jurisdição consular gozada por 
alguns países europeus. ÖZSU, Umut. Ottoman Empire. In: FASSBENDER, Bardo; PETERS, Anne. !e 
Oxford Handbook of the History of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 444. 
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século XX de que todas as regras de direito internacional devem se originar da 
vontade dos Estados e que normas e obrigações internacionais não devem ser 
presumidas. Tal como a teoria que representaria, a decisão do Lotus foi e conti-
nua sendo alvo de críticas doutrinárias, sendo considerada uma “desalentadora”5 
e “desastrosa expressão do positivismo jurídico internacional”,6 uma concepção 
“ultra formalista”7 e “resolutamente voluntarista” do direito internacional,8 que 
representaria o “apogeu do laissez-faire nas relações internacionais”.9 Mas a de-
cisão da Corte Permanente realmente estabeleceu tal princípio? 

O objetivo deste artigo é veri!car se o chamado Princípio do Lotus é !el à 
decisão na qual ele teria sido enunciado. Para isso, irá delimitar a real dimensão 
da decisão da CPJI e sua compatibilidade com o Princípio tal como entendido 
(2), analisando-se posteriormente as possíveis razões para esse entendimento 
(3). Por !m, será feita uma avaliação da maneira pela qual o caso Lotus é en-
tendido pela Corte Internacional de Justiça, analisando a interpretação que esta 
atribuiu ao julgado (4). 

2 A DECISÃO DA CORTE PERMANENTE 
E O “PRINCÍPIO DO LOTUS”

A controvérsia analisada pela Corte Permanente versava sobre a colisão 
entre o vapor francês S. S. Lotus e o carvoeiro turco Boz-Kourt em águas in-
ternacionais, no verão de 1926. Como consequência do acidente o navio turco 
naufragou e oito de seus passageiros perderam a vida. Os sobreviventes, inclusive 
o capitão do navio, foram resgatados pela embarcação francesa que seguiu para 
a capital da Turquia. Em Constantinopla o capitão do Boz-Kourt e o o!cial do 
5  DE VISSCHER, Charles. Justice et médiation internationales. Revue de droit international et de législation 
comparée, Paris, v. 9, 1929, p. 77. 
6  PELLET, Alain. L’adaptation du droit international aux besoins changeants de la société international. Confé-
rence inaugurale, session de droit international public, 2007, p. 27. 
7  DUPUY, Pierre-Marie. L’unité de l’ordre juridique international: cours general de droit international pu-
blic. Collected Courses of the Hague Academy of International Law, v. 297, Brill Nijho%, 2002, p. 94. 
8  CIJ. Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares. Opinião Consultiva de 08 de julho de 1996, Declara-
ção do Presidente Bedjaoui. CIJ Rec. 1996, p. 270, para. 13.
9  CIJ. Mandado de Prisão de 11 de abril de 2000 (República Democrática do Congo v. Bélgica). Voto Apar-
tado Conjunto dos Juízes Higgins, Kooijmans e Buergenthal. CIJ Rec. 2002, p. 78, para. 51. Por outro lado, a 
decisão da Corte também é vista por alguns autores como tendo enunciado “um dos princípios fundamentais 
aceitos na ordem jurídica internacional contemporânea”. Vide CIJ. Aplicação da Convenção para a Prevenção e 
Repressão do Crime de Genocídio (Bósnia Herzegovina v. Sérvia e Montenegro). Voto Apartado do Juiz Owada, 
ICJ Reports 2007, p. 299, para. 46; e CIJ. Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares. Opinião Consultiva 
de 08 de julho de 1996. Voto Apartado do Juiz Guillaume, p. 291, para. 10. 
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Lotus responsável pelo navio no momento da colisão, Monsieur Demons, foram 
presos preventivamente pelas autoridades turcas sob a acusação de homicídio 
culposo. Após diversos protestos diplomáticos feitos pela França, os dois países 
concordaram em levar o caso perante a CPJI por meio de um acordo especial 
!rmado em dezembro do mesmo ano. 

Em sua petição, os agentes franceses alegavam que de acordo com os prin-
cípios do direito internacional10 somente a França possuiria jurisdição para ins-
taurar um procedimento criminal contra Demons. Desta forma, a atuação das 
autoridades turcas ao processar, prender e condenar o o!cial francês constituiria 
um ilícito internacional. O raciocínio alegado era de que o direito internacional 
reconheceria apenas a jurisdição das cortes do Estado de pavilhão do navio para 
julgar crimes ali cometidos. Desta forma, segundo a petição francesa “um Esta-
do não tem o direito, fora acordos especiais expressos ou tácitos, de estender a 
competência penal de seus tribunais a um crime ou delito cometidos por um es-
trangeiro somente em razão de que um de seus nacionais é vítima”.11 A Turquia, 
por outro lado, alegava que sua atuação foi lícita, a!rmando inexistir no direito 
internacional qualquer princípio que impediria o exercício de sua jurisdição cível 
ou criminal sobre o acidente. 

A Corte Permanente entendeu que a questão principal do caso girava em 
torno de decidir se a Turquia teria ou não jurisdição para processar e julgar 
Demons pelo crime cometido de acordo com os princípios do direito interna-
cional.12 Ao analisar o argumento francês de que a Turquia somente poderia 
justi!car o exercício de sua jurisdição sobre o acidente com base em alguma 
norma existente do direito internacional, a Corte Permanente entendeu que o 
questionamento francês não se adequaria à tarefa a ela atribuída pelo acordo 
especial !rmado entre as partes em 1926. Assim, sua tarefa não seria a de veri-
!car os princípios que permitiriam à Turquia instituir procedimentos criminais, 
mas sim estabelecer quais princípios poderiam ter sido violados.13 Em outras 
palavras, a Corte Permanente deveria decidir se houve ou não uma violação do 
direito internacional. Ela continua seu raciocínio, concluindo que: 

10  A Corte foi chamada a interpretar o Artigo 15 do Tratado de Lausanne, mas entendeu que este fazia 
referência aos princípios do direito internacional.
11  CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Julgamento de 07 de setembro de 1927. CPJI Série A, nº 10, p. 7. 
12  CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Julgamento de 07 de setembro de 1927. CPJI Série A, nº 10, p. 13 
e 15. 
13  CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Julgamento de 07 de setembro de 1927. CPJI Série A, nº 10, p. 18. 
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O direito internacional governa as relações entre Estados independentes. 
As regras de direito que ligam os Estados consequentemente emanam 
de sua vontade, vontade manifestada em convenções ou usos aceitos ge-
ralmente como expressões de princípios de direito e estabelecidos a !m 
de regular a coexistência de comunidades independentes ou em vista da 
busca de objetivos comuns. Restrições à independência dos Estados, por-
tanto, não se presumem.14

Esta passagem do julgamento expressaria o chamado “Princípio do Lotus”. 
Nele, a Corte Permanente teria reconhecido que a falta de evidências sobre a 
existência de uma norma internacional que proibisse a conduta da Turquia em 
processar o o!cial francês signi!caria que a conduta não seria proibida pelo di-
reito internacional. Nas palavras do Juiz Weiss, tal Princípio resultaria no fato 
de que a Turquia “pode fazer tudo o que quiser em relação a pessoas ou coisas, a 
menos que ela não seja impedida por uma disposição formal de um tratado ou 
por uma prática constante nas relações internacionais”.15 Dessa forma, na ausên-
cia de evidências claras sobre a existência de uma norma internacional sobre a 
matéria, deve-se decidir in dubio pro libertate.16 

No entanto, a leitura desta passagem sem levar em conta seu contexto no 
julgamento mostra-se enganosa. Isto pode ser veri!cado logo na a!rmação sub-
sequente da Corte Permanente: 

Porém, a restrição primordial imposta pelo direito internacional a um Es-
tado é de excluir – excetuando-se a existência de uma regra permissiva 
contrária – todo exercício de seu poder sobre o território de outro Estado. 
Neste sentido, a jurisdição é certamente territorial; ela não pode ser exer-
cida por um Estado fora de seu território exceto em virtude de uma norma 
permissiva derivada do costume internacional ou por uma convenção.17 

Nesta passagem, a Corte Permanente especi!ca expressamente uma res-
trição à livre atuação do Estado, que é o exercício de seu poder no território de 
outro Estado. A liberdade de um Estado e consequentemente a possibilidade do 
exercício de sua jurisdição encontra seu limite na soberania dos outros Estados, 
decorrendo daí que os Estados em geral não podem exercer sua jurisdição fora 
14  CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Julgamento de 07 de setembro de 1927. CPJI Série A, nº 10, p. 18.
15  CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Voto Dissidente do Juiz Weiss. CPJI Série A, nº 10, p. 42. 
16  Conceito usado pelo Memorial Turco. Vide CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Discursos Feitos e Do-
cumentos Lidos perante a Corte. CPJI Série C, nº 13/2, p. 135. 
17  CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Julgamento de 07 de setembro de 1927. CPJI Série A, nº 10, p. 18. 
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de seu território. É signi!cativo que tal restrição seja estabelecida pela Corte 
Permanente sem a indicação de alguma regra convencional ou costumeira que a 
justi!casse, o que pode ser visto como o reconhecimento da existência de limi-
tes inerentes ao exercício da jurisdição de um Estado – consequentemente, de 
uma presunção contra a liberdade dos Estados.18 A coexistência dos Estados e a 
existência de objetivos comuns, que segundo a Corte Permanente são as razões 
fomentadoras da vontade dos Estados que originam as normas de direito inter-
nacional, importam que a liberdade estatal não é absoluta e ilimitada. 

Se a intenção da Corte Permanente fosse realmente estabelecer uma pre-
sunção contra o direito internacional, ela não a!rmaria em sequência justamente 
a necessidade da existência de uma norma permissiva para a atuação dos Estados 
(neste caso, o exercício de sua jurisdição fora de seu território). A própria uti-
lização do termo “porém” (“now” em inglês e “or” em francês) como conjunção 
coordenativa adversativa no início do parágrafo demonstra a clara intenção dos 
redatores do caso em contrapor o estabelecido no parágrafo anterior. 

Além disso, a!rmar que restrições não podem ser presumidas, como fez a 
Corte Permanente, não signi!ca o mesmo que a!rmar que restrições não exis-
tem. Ole Spiermann observa que o julgamento do Lotus na verdade não esta-
belece uma presunção de liberdade dos Estados, mas afasta a presunção contra 
a liberdade dos Estados. Isto pode ser visto na rejeição do argumento levantado 
pela França de que a Turquia deveria basear suas ações em normas do direito 
internacional. 

Conforme aponta o autor, na realidade a Corte Permanente enuncia no 
caso Lotus não uma presunção de liberdade, mas um princípio residual da 
liberdade dos Estados.19 A diferença entre os dois conceitos é signi!cativa. Pre-
sumir a liberdade dos Estados equivale a a!rmar que em alguns casos o direito 
internacional não fornece regras para regular determinadas ações dos Estados. 
Reconhecer isso seria admitir a existência de lacunas no direito internacional 
e reconhecer non liquet,20 o que é indesejado tanto para a função judiciária da 

18  HERTOGEN, An. Letting Lotus Bloom. European Journal of International Law, Florença, v. 26, n. 4, 
2016, p. 907. 
19  Uma presunção se diferencia de um princípio residual, conforme explica o autor, no sentido em que 
a presunção seria um método de determinação da inexistência de regras, enquanto um princípio residual 
seria aquele aplicado apenas quando a inexistência de regras é clara. SPIERMANN, Ole. International Legal 
Argument in the Permanent Court of International Justice: #e Rise of the International Judiciary. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005, p. 254. 
20  A doutrina do non liquet reconhece que um tribunal internacional deve se eximir de julgar um caso quando 
acreditar que não há regras a ele aplicáveis, em razão de lacunas existentes no direito internacional.
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Corte Permanente quanto para a ordem jurídica internacional como um todo. 
Sendo assim, ao concluir que os Estados são livres para agir em relação a de-
terminado assunto a Corte Permanente não a!rmou a inexistência de regras 
internacionais aplicáveis à situação, mas sim que seria em razão da aplicação de 
regras do próprio direito internacional que os Estados podem agir desta forma. 
A regra em questão que autoriza os Estados a agirem é o princípio residual da li-
berdade dos Estados, mas outros princípios também poderiam ser aplicados pela 
Corte.21 Do ponto de vista lógico, em razão do princípio residual da liberdade 
dos Estados não seria possível que nenhuma norma convencional ou costumeira 
seja aplicável a um caso concreto.22 

Em conclusão, o raciocínio feito pela Corte Permanente visava um objetivo 
muito mais pragmático que a defesa intransigente do positivismo jurídico. Ao 
invés de reconhecer a existência de lacunas no direito internacional, a Corte 
Permanente optou por atribuir razão à Turquia.23 Para o Presidente Max Huber, 
o reconhecimento do non liquet pela Corte Permanente teria sido inadmissível, 
pois “onde as liberdades fazem uma colisão real, o direito deve fornecer uma 
solução, porque o direito internacional, como qualquer direito, repousa sobre a 
ideia da coexistência de vontades de mesmo valor”.24 

Como se percebe, há uma disparidade evidente entre a decisão da CPJI no 
caso Lotus e o que se reconhece doutrinariamente como o “Princípio do Lotus”, 
apesar de diversos autores assimilarem as duas coisas.25 De fato, a maioria dos 
juízes no caso Lotus rejeitou a posição francesa de que um Estado deve se basear 
em uma regra permissiva para agir e reconheceu a ampla liberdade dos Estados, 
como postulado pelo positivismo jurídico à época. No entanto, não é correto 
a!rmar que a decisão corrobora uma visão essencialmente voluntarista do direito 
internacional. 

21  Como o princípio da equidade, como reconhecido pela CIJ no caso da Plataforma Continental do Mar 
do Norte. Vide CIJ. Plataforma Continental do Mar do Norte (República Federal da Alemanha v. Países Baixos). 
Julgamento de 20 de fevereiro de 1969. CIJ Rec. 1969, paras. 88-91. 
22  KELSEN, Hans. Principles of International Law. Nova York: Rinehart & Compay, 1952, p. 305. 
23  HANDEYSIDE, Hugh. #e Lotus Principle in ICJ Jurisprudence: Was the Ship Ever A"oat? Michigan 
Journal of International Law, Ann Arbor, v. 29, n. 1, 2007, p. 78.
24  Institut de Droit international. Annuaire 1931. Tomo 36. Bad Feinbach: Schmidt Periodicals GMBH, 
1994, p. 79. 
25  CIJ. Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares. Opinião Consultiva de 08 de julho de 1996. De-
claração do Presidente Bedjaoui. ICJ Reports 1996, p. 271-272, para. 15; CIJ. Conformidade com o Direito 
Internacional da Declaração Unilateral de Independência do Kosovo. Opinião Consultiva de 22 de julho de 2010. 
Declaração do Juiz Simma. ICJ Reports 2010, p. 479, para. 3; CIJ. Obrigações relativas às Negociações sobre a 
Cessação da Corrida Armamentista Nuclear e ao Desarmamento Nuclear (Ilhas Marshall v. Reino Unido). Voto 
Dissidente Juiz Cançado Trindade. ICJ Reports 2016, p. 55, para. 193. 
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Um dos fatores que podem ter auxiliado na compreensão equivocada do 
julgado poderia ser, surpreendentemente, a própria visão dos juízes dissidentes 
do caso, cujas críticas possivelmente foram adotadas pela doutrina. Foi o Juiz 
Loder, por exemplo, que em sua opinião dissidente a!rmou que a Corte Perma-
nente havia reconhecido que “no direito internacional tudo que não é proibido é 
permitido”,26 expressão muitas vezes atribuída à própria Corte. 

Os membros da CPJI estavam divididos em relação ao julgamento e a 
decisão !nal teve um resultado apertado, com todos os juízes da minoria apre-
sentando opiniões dissidentes.27 Os juízes dissidentes parecem ter interpretado 
o Princípio do Lotus como aplicável além dos fatos do caso, “uma tentativa da 
Corte de enunciar um princípio geral do direito internacional aplicável sempre 
que não se puder identi!car uma regra restringindo o comportamento de um 
Estado”.28 A maioria dos juízes, ao contrário, teria adotado uma posição mais 
pragmática que principiológica, não se preocupando em enunciar um princípio 
jurídico.29

Os juízes dissidentes parecem ter entendido a decisão da maioria como 
adotando integralmente o raciocínio da Turquia,30 talvez pelo fato de que a con-
clusão feita pelo representante turco de que “restrições à soberania dos Estados 
não poderiam ser presumidas”31 foi adotada quase de forma literal pela decisão.32 
O raciocínio da Turquia na verdade era de que em caso de dúvida sobre o sen-
tido de um tratado ou sobre a existência de uma regra costumeira, a liberdade 

26  Segundo Loder, a defesa da Turquia estaria baseada no conceito de que “no direito internacional, toda 
porta está aberta a menos que ela seja fechada por um tratado ou por um costume estabelecido”. CPJI. S. S. 
Lotus (França v. Turquia). Voto Dissidente do Juiz Loder. CPJI Série A, nº 10, p. 34. 
27  Votaram a favor da decisão da maioria os Juízes Huber, De Bustamante, Oda, Anzilotti, Pessoa e o juiz 
ad hoc Bey. Votaram contra os Juízes Loder, Weiss, Lord Finlay, Nyholm, Altamira e Moore. Ruzé nota que 
a maioria era composta por juízes de países não-europeus, a!rmando que poderiam estar sob a in"uência de 
“certo nacionalismo jurídico”. Vide RUZÉ, Robert. L’A%aire du Lotus. Revue de Droit international et de légis-
lation comparée, Bruxelas, v. 9, n. 3, 1928, p. 145. 
28  HANDEYSIDE, Hugh. #e Lotus Principle in ICJ Jurisprudence: Was the Ship Ever A"oat? Michigan 
Journal of International Law, Ann Arbor, v. 29, n. 1, 2007, p. 76. 
29  HERTOGEN, An. Letting Lotus Bloom. European Journal of International Law, Florença, v. 26, n. 4, 
2016, p. 909. 
30  Por exemplo, Loder. CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Voto Dissidente do Juiz Loder. CPJI Série A, 
nº 10, p. 34. 
31  Conceito usado pelo Memorial Turco. CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Discursos Feitos e Documen-
tos Lidos perante a Corte. CPJI Série C, nº 13/2, p. 134-135. 
32  A Corte, entretanto, emprega o termo “independência” no lugar do termo “soberania” adotado pelo agente 
turco. O conceito de soberania se relaciona com a liberdade de um Estado de exercer seus poderes sobre certo 
território e possui um sentido negativo, conforme estabelecido por Huber no caso da Ilha de Palmas, enquanto 
o conceito de independência se relaciona com a impossibilidade de um Estado ser obrigado a agir sem seu 
consentimento e possui um sentido positivo, que pressupõe a coexistência entre os Estados, como a!rmou a 
CPJI no caso do Status da Carélia Oriental. Caso da Ilha de Palmas (Reino dos Países Baixos v. Estados Uni-
dos). Decisão Arbitral de 04 de abril de 1928. RIAA Vol. II, p. 838; CPJI. Status da Carélia Oriental. Opinião 
Consultiva de 23 de julho de 1923. CPJI Série B, nº 05, p. 27. 
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do Estado deveria prevalecer e princípios do direito doméstico deveriam ser 
aplicados,33 algo muito distinto do que o adotado pela Corte.

Além disso, os juízes dissidentes parecem ter adotado a visão francesa de 
que o direito internacional precisaria ser mais ativo no caso de con"ito entre ju-
risdições criminais dos Estados, de forma a negar que um Estado possa estender 
sua jurisdição sobre atos cometidos em um território de outro Estado.34 A maio-
ria dos juízes concordou com as alegações francesas de que a jurisdição de um 
Estado geralmente não pode ser exercida fora de seu território e que a jurisdição 
é geralmente territorial,35 mas entendeu que os navios se assimilavam ao territó-
rio dos Estados de pavilhão36 e que a conduta imputável à Demons, apesar de ter 
se originado no navio francês, teria produzido seus efeitos no navio turco. Desta 
forma, considerando a equiparação entre navio e território, a Turquia não teria 
exercido jurisdição fora de seu território e haveria uma jurisdição concorrente 
entre os dois Estados.37 Como restrições à independência dos Estados não se 
presumem e a França não demonstrou qual regra do direito internacional a Tur-
quia teria violado, a ação turca não seria ilícita segundo o direito internacional. 

A decisão da Corte Permanente em relação ao con"ito de jurisdições tam-
bém é bastante criticada tanto por sua imprecisão e generalidade na abordagem 
aos princípios da jurisdição38 quanto pela ausência de análise do princípio pro-
tetivo que serviu de base para a atuação da Turquia.39 A questão do con"ito de 
jurisdições penais no caso de colisões marítimas logo recebeu atenção interna-
cional e foi tratada em diversas convenções internacionais de forma a reconhecer 
que apenas o Estado do pavilhão do navio ou de nacionalidade dos responsáveis 

33  CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Discursos Feitos e Documentos Lidos perante a Corte. CPJI Série 
C, nº 13/2, p. 135. 
34  SPIERMANN, Ole. International Legal Argument in the Permanent Court of International Justice: #e Rise 
of the International Judiciary. Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 252. 
35  CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Julgamento de 07 de setembro de 1927. CPJI Série A, nº 10, p. 18.
36  CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Julgamento de 07 de setembro de 1927. CPJI Série A, nº 10, p. 25. 
37  CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). Julgamento de 07 de setembro de 1927. CPJI Série A, nº 10, p. 30-31.
38  BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 6ª Ed. Oxford: Oxford University Press, 2003, 
p. 301; WILLIAMS, John Fischer. L’a%aire du “Lotus”. Revue Générale de droit international public, Paris, v. 
35, 1928, p. 221. 
39  O Princípio Protetivo, segundo o qual um Estado pode exercer jurisdição penal sobre determinados atos 
fora de seu território cometidos por indivíduos que não são seus nacionais, estava expresso no artigo 6º do 
Código Penal Turco que foi utilizado pelas autoridades turcas para processar M. Demons. Como a legalidade 
do artigo não foi analisada pela Corte, o princípio também não o foi. Em sua Opinião Dissidente o Juiz Moore 
concorda com a decisão "nal da Corte, mas rejeita expressamente o princípio. CPJI. S. S. Lotus (França v. Turquia). 
Voto Dissidente do Juiz Moore. CPJI Série A, nº 10, p. 89-94. 
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poderia iniciar procedimentos penais contra estes,40 o que hoje em dia alteraria 
o resultado do julgamento. 

3 O LOTUS NA JURISPRUDÊNCIA DA 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA

Apesar de bastante discutido pela doutrina – ou exatamente por causa dis-
so – o caso Lotus é pouco utilizado pela Corte Internacional de Justiça (CIJ), que 
apesar disso teve diversas oportunidades para fazê-lo.41 Apenas três casos da CIJ 
fazem referência expressa ao Lotus. 

No caso da Plataforma Continental do Mar do Norte de 1969 a referência 
ao caso é feita em relação ao requisito da opinio juris sive necessitatis, tendo a CIJ 
utilizado a passagem na qual a CPJI rejeita a alegação francesa da existência de 
um costume internacional que seria comprovado através de precedentes judiciais 
que atribui ao Estado de pavilhão do navio a jurisdição penal em casos de co-
lisão.42 Já no caso das Atividades Militares e Paramilitares na Nicarágua de 1986 
se faz apenas referência ao Lotus quando se afasta a necessidade dos juízes de se 
aterem aos argumentos das Partes em relação ao direito aplicável em determina-
das situações (princípio do jura novit curia),43 como feito pela Corte Permanente 
em relação aos argumentos levantados pela França. 

Entretanto é apenas na Opinião Consultiva sobre a Legalidade da Ameaça 
ou Uso de Armas Nucleares de 1996, outra decisão polêmica que dividiu os juízes, 
que a Corte lida expressamente com o ‘Princípio do Lotus’. Na ocasião a Corte 
foi chamada a responder se “a ameaça ou o uso de armas nucleares é em qualquer 
circunstância permitido pelo direito internacional”.44 Após analisar a manifes-
tação de diversos países, a CIJ decidiu que não existiria no direito internacio-
nal qualquer autorização especí!ca da ameaça ou uso de armas nucleares, mas 
40  Como a Convenção Internacional para a Uni!cação de Certas Regras Relativas à competência Penal em 
Matéria de Abalroação e Outros Acidentes de Navegação de 1952 (artigo 1º), a Convenção de Genebra sobre 
o Direito do Mar de 1958 (artigo 11) e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (artigo 97).
41  HANDEYSIDE, Hugh. #e Lotus Principle in ICJ Jurisprudence: Was the Ship Ever A"oat? Michigan 
Journal of International Law, Ann Arbor, v. 29, n. 1, 2007, p. 81. 
42  CIJ. Plataforma Continental do Mar do Norte (República Federal da Alemanha v. Países Baixos). Julgamen-
to de 20 de fevereiro de 1969. ICJ Reports 1969, p. 45. 
43  CIJ. Atividades Militares e Paramilitares na Nicarágua (Nicarágua v. Estados Unidos da América). Julga-
mento de 27 de junho de 1986. ICJ Reports 1986, p. 24. 
44  CIJ. Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares. Opinião Consultiva de 08 de julho de 1996. ICJ 
Reports 1996, p. 266, para. 105. 
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também reconheceu que tampouco havia uma norma que proibisse a ameaça ou 
uso de armas nucleares. Além disso, reconheceu que a ameaça ou uso de armas 
nucleares deveria se conformar às normas sobre o uso da força previstas na Carta 
das Nações Unidas e ser compatível com os requisitos do direito internacional 
humanitário.45

O Lotus é expressamente citado na Opinião Consultiva somente quando as 
manifestações dos países sobre a questão são apresentadas, de modo que a Corte 
não expressa um juízo claro sobre o julgamento de sua predecessora. No entanto, 
alguns indícios apontam para a rejeição tanto do raciocínio adotado pela Corte 
Permanente quanto do que se tornou conhecido como o ‘Princípio do Lotus’.

Ao não se limitar a responder objetivamente à pergunta sobre a existência 
de uma norma permissiva relativa a tal matéria, a CIJ parece ter rejeitado a uti-
lização do princípio residual de liberdade dos Estados, se afastando da decisão 
da CPJI no Lotus. Por outro lado, claramente o Princípio do Lotus também não 
é aplicado, já que a a!rmação da existência de várias normas e princípios limi-
tadores à ameaça ou uso de armas nucleares não corrobora a a!rmação de que 
uma ação que não é expressamente proibida seria necessariamente permitida 
pelo direito internacional.46

Outro indício pode ser encontrado nas opiniões individuais dos juízes. 
Tendo dado o voto decisivo, o Presidente Bedjaoui emitiu declaração em que 
afasta a utilização do Princípio do Lotus no caso, explicando que ao contrário 
da CPJI, que teria “dado sinal verde de autorização” sobre a questão debatida à 
época, a CIJ “não considera que a ameaça ou uso de armas nucleares é legal ou 
ilegal”, portanto “não se sentindo capaz de dar um sinal de qualquer forma”. Para 
Bedjaoui o Lotus deve ser lido tendo como base o contexto da época, já que:

Seria exagerar a importância desta decisão da Corte Permanente e distor-
cer seu escopo se ela fosse divorciada do contexto particular, tanto judicial 
quanto temporal, em que foi tomada. Sem dúvida, esta decisão expressou 
o espírito dos tempos, o espírito de uma sociedade internacional que ain-
da tinha poucas instituições e era governada por uma lei internacional 

45  CIJ. Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares. Opinião Consultiva de 08 de julho de 1996. ICJ 
Reports 1996, p. 266, para. 105.
46  HANDEYSIDE, Hugh. #e Lotus Principle in ICJ Jurisprudence: Was the Ship Ever A"oat? Michigan 
Journal of International Law, Ann Arbor, v. 29, n. 1, 2007, p. 88. 
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de coexistência estrita, ela própria um re"exo do vigor do princípio da 
soberania do Estado.47 

O Lotus também é analisado na opinião dissidente do juiz Shahabudde-
en, para quem a CPJI na verdade não se coaduna com o chamado ‘Princípio 
do Lotus’. Segundo ele, a chave para entender a decisão do Lotus seria a alusão 
feita pela Corte Permanente à “coexistência de comunidades independentes”, 
uma referência implícita à estrutura objetiva formada de normas que limitam a 
ação dos Estados, impedindo-os de agir como se os outros não existissem.48 O 
juiz prossegue a!rmando que exatamente em razão da existência de tal estru-
tura que preserva a soberania dos membros da sociedade internacional é que os 
Estados não poderiam utilizar armas nucleares, pois agindo assim, colocariam 
em risco sua coexistência49. Shahabuddeen não explica, entretanto, qual seria a 
forma jurídica de tais limites, se estabelecidos por meio de tratados ou normas 
costumeiras, como a!rmado pela CPJI, ou seriam implícitos à ordem normativa 
internacional. 

Tal como no caso das Armas Nucleares, o pedido de Opinião Consulti-
va sobre a Conformidade com o Direito Internacional da Declaração Unilateral de 
Independência do Kosovo feito pela Assembleia Geral à CIJ questionava a le-
galidade de um ato em relação ao direito internacional, desta vez a declaração 
unilateral de independência deste antigo território autônomo da Sérvia.50 Ao 
contrário da Opinião antecessora, entretanto, nesta decisão de 2010 a Corte se 
limitou a a!rmar que tal declaração não havia violado o direito internacional, 
não estabelecendo normas limitadoras à tal prática.

O juiz Bruno Simma, apesar de concordar com a decisão da Corte, en-
tendeu que sua análise foi “desnecessariamente limitada”, re"etindo a “antiga e 
cansada visão do direito internacional” expressa no Lotus. Para Simma, o caráter 
binário da oposição entre permissão e proibição poderia ter sido melhor investi-
gado pela Corte, de forma a analisar se é possível que o direito internacional seja 

47  CIJ. Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares. Opinião Consultiva de 08 de julho de 1996. Decla-
ração do Presidente Bedjaoui. ICJ Reports 1996, p. 271, para. 14. 
48  CIJ. Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares. Opinião Consultiva de 08 de julho de 1996. Voto 
Dissidente do Juiz Shahabuddeen. ICJ Reports 1996, p. 393. 
49  CIJ. Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares. Opinião Consultiva de 08 de julho de 1996. Voto 
Dissidente do Juiz Shahabuddeen. ICJ Reports 1996, p. 394. 
50  CIJ. Conformidade com o Direito Internacional da Declaração Unilateral de Independência do Kosovo. Opinião 
Consultiva de 22 de julho de 2010. ICJ Reports 2010, p. 453, para. 123. 
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deliberadamente neutro ou silente em certas matérias, ou ainda que existissem 
certos atos “toleráveis” que não seriam necessariamente legais.51 A Corte, na ver-
dade, chega a analisar tal dicotomia ao concluir que seria “possível que um ato 
em particular – como uma declaração unilateral de independência – não esteja 
em violação do direito internacional, sem necessariamente constituir o exercício 
de um direito”.52 Como a!rmado pelo próprio juiz Simma, a análise dessa pos-
sibilidade em nada teria afetado a conclusão da Corte, e possivelmente não teria 
efeitos práticos relevantes. 

4 CONCLUSÃO

A possibilidade de existência de um desentendimento mantido historica-
mente em relação a um dos casos clássicos do direito internacional é instigante, 
mesmo que tal desavença tenha tido limitada relevância jurídica. Di!cilmente a 
visão atribuída à CPJI no caso Lotus tenha ultrapassado o plano retórico,53 tendo 
sido mais empregada para embasar críticas ao voluntarismo jurídico que para 
defendê-lo. 

É inegável que no caso Lotus a CPJI adota uma visão positivista do direito 
internacional, o que é natural em relação ao pensamento jurídico das primeiras 
décadas do século XX. A a!rmação do papel primordial da vontade dos Estados 
na formação e justi!cação do direito internacional tinha justamente os juízes 
Anzilotti e Max Huber como dois dos seus principais defensores à época.54 Mas 
também é verdade que o direito internacional se alterou de forma a re"etir an-
seios da comunidade internacional antes não existentes, tendo adquirido um 
aspecto objetivo55 que tornaria a decisão do Lotus se não inadequada, pelo menos 
insatisfatória em relação ao estado atual do direito internacional. No entanto, 
parte das críticas feitas ao caso não correspondem com o real entendimento da 

51  CIJ. Conformidade com o Direito Internacional da Declaração Unilateral de Independência do Kosovo. Opinião 
Consultiva de 22 de julho de 2010. Declaração do Juiz Simma. ICJ Reports 2010, p. 480-481, para. 9. 
52  CIJ. Conformidade com o Direito Internacional da Declaração Unilateral de Independência do Kosovo. Opinião 
Consultiva de 22 de julho de 2010. ICJ Reports 2010, p. 426, para. 56.
53  HANDEYSIDE, Hugh. #e Lotus Principle in ICJ Jurisprudence: Was the Ship Ever A"oat? Michigan 
Journal of International Law, Ann Arbor, v. 29, n. 1, 2007, p. 81. 
54  LIMA, Lucas Carlos. Dionisio Anzilotti. In DAL RI JR., Arno; VELOSO, Paulo Potiara; LIMA, Lucas 
Carlos (Org.). A Formação da Ciência do Direito Internacional. Ijuí: Ed. Ijuí, 2014, p. 306. 
55  CIJ. Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares. Opinião Consultiva de 08 de julho de 1996. Decla-
ração do Presidente Bedjaoui. ICJ Reports 1996, p. 270-271, para. 13. 
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maioria dos juízes na decisão. A Corte Permanente não pretendeu a!rmar um 
princípio da liberdade absoluta dos Estados ou estabelecer uma presunção con-
tra a existência do direito internacional. 

Como demonstra a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça das 
últimas décadas, mesmo com o considerável desenvolvimento do direito inter-
nacional desde 1927 algumas questões não são reguladas de forma clara por 
regras internacionais. Nestes casos em que não há respostas jurídicas claras e o 
horizonte está nublado, talvez o Lotus seja útil na navegação.
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CAPÍTULO 5

TOWARDS A MORE PLURAL LEGAL 
PLURALISM? THE TENSIONS BETWEEN 

TRANSFORMATIVE CONSTITUTIONALISM 
AND THE ROLE OF NATIONAL LEGAL 

COMMUNITIES IN LATIN AMERICA
Fernando Porto de Sá1

1 INTRODUCTION

#e history of international law in Latin America is marked by an am-
biguous relation of acceptance and resistance to the foreign promotion of its 
ideals, con"icting local legal traditions to “universal” precepts of law.2 From this 
relationship came a diverse number of legal traditions, schools of thought and 
cultures in the continent. Yet, there remains now as there was in the past an 
aspiration to a coherent legal order in the region.3

#is essay explores the theory of transformative constitutionalism, being 
the catalyst to an ius constitutionale commune in Latin America,4 as one of such 
attempts. Speci!cally, it explores how this theory puts the Inter-American 
1  LL.M. Candidate, University of Oslo. f.p.de.sa@student.jus.uio.no
2  SCARFI, Juan Pablo. #e Hidden History of International Law in the Americas: Empire and Legal Net-
works. OUP: 2017. OBREGÓN, Liliana. Completing civilization: Creole consciousness and international 
law in nineteenth-century Latin America. In: ORFORD, Anne. International Law and its Others. CUP: 
2009, p. 247-264. For more discussion on the historic origins of international law and its claim to uni-
versality, see: KOSKEN NIEMI, Martti. #e Gentle Civilizer of Nations: #e Rise and Fall of International 
Law 1870-1960. CUP: 2001.
3  OBREGÓN, Liliana. Completing civilization…
4  VON BOGDANDY, Armin. Ius Constitutionale Commune en América Latina. AJIL Unbound. Vol. 
109, No. 1, 2015-2016, p. 109-114.

mailto:f.p.de.sa@student.jus.uio.no
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Court of Human Rights (IACtHR) in tension with the various Latin American 
legal communities and may, in some instances, exclude those communities from 
engaging with the broader one, possibly a%ecting the legitimacy of the IACtHR 
vis-à-vis domestic actors.

Albeit theoretical in nature, this essay does not pursue an exhaustive ar-
gumentation against transformative constitutionalism, nor does it endeavor 
to make a complete bibliographical review on what was written on the topic. 
Rather, it intends to exemplify through some divergent narratives how the re-
lationship between the IACtHR and national legal communities can be recon-
ceptualized in favor of a more pluralistic approach.

Part II investigates the underlying concept of democracy in transformative 
constitutionalism. It draws from writings by Armin von Bogdandy, the main 
proponent of this theory, and presents how this concept of democracy came to 
be in face of the liberal-institutionalist and rights-centric paradigms opposing 
it. It ends by suggesting that a more critical and "exible approach could be more 
adequate to the Latin American context.

Part III explores how the Latin American community of practice, as pro-
posed by von Bogdandy,5 may ultimately not be uni!ed. It draws mainly from 
the comparative international law approach6 in order to reach this conclusion, 
bringing examples of socializing factors that a%ect the way in which di%erent 
actors engage with the community. Part IV exempli!es how these ideas of de-
mocracy and unity have played a role in the praxis of the IACtHR. It draws 
from two cases concerning the conventionality control of amnesty laws in the 
region. #e !rst one, Gelman,7 collides the approach taken by the IACtHR with 
Uruguayan democratic institutions. #e second one, Gomes Lund,8 illustrates 
how the idea of a uni!ed community can lead to a lack of judicial dialogue in 
the region. Part V concludes and nods to an alternative view to the role of the 
IACtHR in Latin America.

5  VON BOGDANDY, Armin; URUEÑA, Rene. International Transformative Constitutionalism in Latin 
America. American Journal of International Law. Vol. 113, No. 1, 2020, p. 403-442.
6  ROBERTS, Anthea. Is International Law International? OUP: 2017.
7  IACtHR. Gelman v. Uruguay. Merits and Reparations. February 24, 2011, IACtHR Series C, No. 221.
8  IACtHR. Gomes Lund et al. v. Brazil. Admissibility, Merits and Reparations. November 24, 2010, 
IACtHR Series C, No. 219.
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2 TRANSFORMATIVE CONSTITUTIONALISM 
AND DEMOCRACY

Transformative constitutionalism has been a trend in Latin American le-
gal thought.9 It has been de!ned as “an approach to legal interpretation that 
considers the e%ective transformation of deeply entrenched structures toward 
a more egalitarian or democratic society one of the paramount goals of inter-
pretative practice.”10 Transformative constitutionalism is thus taken to have a 
fundamental role in Latin America, as it centers the transformative practice of 
the Inter-American bloque de constitucionalidad in the Inter-American Court of 
Human Rights (IACtHR).11

A central claim to the adequacy of the transformative approach to the La-
tin American human rights glossary is the openness of constitutional practices 
in the region to the applicability of international standards for human rights 
protection.12 As such, the democratic arrangements of those constitutions are 
crucial in carrying the legitimacy of the transformative approach. In order to 
answer the central problem of this essay, it must be !rst understood what under-
lying concept of democracy transformative constitutionalism entails.

#is concept stems from von Bogdandy’s proposal to extend Haberma-
sian discussive democracy into the international legal sphere.13 #at conception 
emerged as a criticism only of the more liberal-institutionalist idea of democra-
cy,14 but also of more “robust” rights-centric constructions that diminish the role 
of international courts in interfering with democratic decision-making.15 It may 

9  VON BOGDANDY, Armin; MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer; ANTONIAZZI, Mariela Morales; 
PIOVESAN, Flávia. Transformative Constitutionalism in Latin America: #e emergence of a new ius com-
mune. OUP: 2017.
10  VON BOGDANDY, Armin; URUEÑA, René. International Transformative… p. 405.
11  VON BOGDANDY, Armin; URUEÑA, René. International Transformative…; VON BOGDANDY, 
Armin. Ius Constitutionale Commune…
12  #is openness may relate not only to speci!c constitutional provisions in each State’s constitution, but 
also other forms of legal practice relating to the incorporation of international legal standards. In this sense, 
VON BOGDANDY, Armin; URUEÑA, René. International Transformative… defend the existence of a 
community of practice that binds this together, as it shall be seen below.
13  VON BOGDANDY, Armin. Pluralism, Direct E%ect and the Ultimate Say: On the relationship be-
tween inter- national and domestic constitutional law. International Journal of Constitutional Law. Vol. 6, 
No. 3, 2008, p. 397-412. VON BOGDANDY, Armin; VENZKE, Ingo. On the Democratic Legitimation 
of Judicial Lawmaking. In: VON BOGDANDY, Armin; VENZKE, Ingo. International Judicial Lawmaking. 
Springer: 2012, p. 473-509.
14  FRANCK, #omas M. #e emerging right to democratic governance. American Journal of Interna-
tional Law. Vol. 86, No. 1, 1992, p. 46-91.
15  GARGARELLA, Roberto. Democracy’s Demands. AJIL Unbound. Vol. 112, No. 1, 2018, p. 73-78.
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be, however, that the most adequate view is to adopt a more critical approach so 
that it more adequately !ts the Latin American context.16

2.1 LIBERALISM, RIGHTS AND DISCUSSIVE DEMOCRACY

In his seminal 1992 article “#e emerging right to democratic governan-
ce”,17 #omas Franck identi!es three fundamental pillars of democracy - self-de-
termination, freedom of speech and universal elections - and their development 
according to what he identi!es as the key criteria to legitimacy: pedigree, de-
terminacy, coherence and adherence.18 Franck draws extensively on the practice 
of the UN, especially in its electoral observation and peace- building missions.

However, the right to democratic governance has not yet emerged. Quite 
the contrary, the wave of illiberal democracies, anti-establishment movements 
and the rise of pragmatic authoritarian regimes have not only put in question 
the importance of democracy to international law,19 but the vitality of western 
liberal democracy itself.20 Furthermore, the rise of a wave of scholarship from 
the developing world put into question the neutrality of a liberal-institutionalist 
concept of democracy, which ultimately would serve as a tool to perpetuate the 
civilized/uncivilized divide in international law by attributing the “democratic” 
label to typically western institutions.21

Nevertheless, democracy remains an important concept in international 
law. #us, scholars came to address those criticisms by shining a di%erent light 
on democracy. Concerned with the weakness of the liberal concept of demo-
cracy, they came forward with strengthened, rights-centric theories aiming to 
protect the “engine-room” of democratic constitutional regimes rather than only 
a few scarcely spread rights.22 #is comes with the recognition that democracy is 
often held up by “soft” institutional constraints, such as norms of civility and po-

16  CHARLESWORTH, Hilary. Democracy and International Law. Collected Courses of the Hague 
Academy of International Law. Vol. 371, No. 1, 2015, p. 53-152.
17  FRANCK, #omas M. !e emerging…
18  FRANCK, #omas M. !e emerging… p. 51.
19  GINSBURG, #omas. Authoritarian International Law. American Journal of International Law. Vol. 
114, No. 2, 2020, p. 221-260.
20  RUNCIMAN, David. How Democracy Ends. Basic Books: 2018.
21  On how international law perpetuates the civilized/uncivilized divide, see: TZOUVALA, Nina. Capital-
ism as Civilisation: A History of International Law. CUP: 2020.
22  GARGARELLA, Roberto. Democracy’s Demands…
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litical custom23 and protecting those customs by strengthening them institutio-
nally with more robust rights would thus allow the perseverance of democracy.

#ere are, however, some issues with this view. For one, it does not address 
the criticism that this very language of rights is in many ways western-centric.24 
Second, it masks the policy positions embedded in the discourse when certain 
rights are preferred over the others in order to keep the “constitutional engine” 
running. #is is problematic insofar as it glazes the often competing normative 
narratives with a veneer of determinacy that cannot hold up to a more detailed 
scrutiny of the patterns of argumentation "owing within a system25 and because 
it impairs dialogue with the relevant actors in a given setting in favor of an “ob-
jective” view, impacting the legitimacy of certain decisions.26

In view of all the aforementioned insu$ciencies, von Bogdandy has pro-
posed a distinct theory of democracy in international law, which will serve as 
the background to the transformative mandate of the Inter-American Court of 
Human Rights. His ideas draw from Jürgen Habermas’ discussive theory,27 in 
his own words: “[a]ccording to this approach, law is a source of legitimation and 
not just a medium for the exercise of political authority. Law soaks up commu-
nicatively generated power and carries it into the rule of law[.]”28

#is is not a rights-centric approach insofar as it does not take rights for 
granted but inserts them into a more complex fabric of value construction. It 
also recognizes the importance of making policy orientations clear in the deci-
sion-making process of international courts in order to allow discourse to "ow 
between the various relevant actors. Translated into the Latin American context, 
this would mean that the openness of the various national constitutions to in-
ternational rules turns them into players in the broader game of interpretation 
in international law.29

23  LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. How Democracies Die. Crown: 2018.
24  It may be seen as a form of “liberal anti-pluralism”, see SIMPSON, Gerry. Two Liberalisms. European 
Jour- nal of International Law. Vol. 12, No. 3, 2001, p. 537-571.
25  KOSKENNIEMI, Martti. From Apology to Utopia: #e structure of the international legal argument. 
CUP: 2006.
26  VON BOGDANDY, Armin; VENZKE, Ingo. On the democratic legitimation…
27  HABERMAS, Jürgen. Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 
demokratischen Rechtsstaats. Suhrkamp: 1992.
28  VON BOGDANDY, Armin; VENZKE, Ingo. On the democratic legitimation… p. 480.
29  For the analogy between games and legal interpretation more broadly see BIANCHI, Andrea; PEAT, 
Daniel; WINDSOR, Matthew. Interpretation in International Law. OUP: 2015.



88 - CADERNOS DE DIREITO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

2.2 THE CONFLICTING ACCOUNTS OF DEMOCRACY

In her 2015 lecture to the Hague Academy, Hilary Charlesworth explored 
the many ways in which international law conceptualizes democracy. She notes 
that the concept not only has been subject to change through time and space, 
but even currently there is a noteworthy academic divide on what democra-
cy should mean.30 Nevertheless, she argues: “international lawyers have taken 
democracy to have a !xed form, associated with speci!c institutional practices 
and structures and have been slow to recognize democratic forms outside these 
parameters”.31

Although she recognizes discussive democracy to be detached from this 
!xed form, Charlesworth presents two criticisms to it. One, it has the potential 
to “hollow out” institutions as its focus rests on the process of deliberation rather 
than the results thereof. Two, it assumes that consensus is a goal that can always 
be reached, without accounting for the existence of certain moral questions that 
are ultimately unsolvable.32 #is last criticism is particularly important to the 
democratic legitimation of international Courts, given their mandate to solve 
disputes, which implies decision-making on certain values which may not be 
completely uncontroversial.

She suggests that democracy should be conceptualized !rst by taking into 
account what it is for, not what it is. In her view, then “[t]he basic impulse for 
democracy (…) is accountability for the use of power and the prevention of its 
arbitrary exercise” and its main feature to that regard is the separation of powers 
and public participation.”33

#is goal-oriented approach does well with the shortcomings of the dis-
cussive approach insofar as it requires institutions to uphold a minimum stan-
dard, diminishing the risks that those will be hollowed out. Furthermore, it 
also does not require consensus to be a possibility, as long as participation is 
guaranteed through a small core of rights. It also addresses the shortcomings of 
the other theories. First, there are no hard-set institutions as long as the ones in 
place allow for accountability and avoid arbitrariness. Second, it is "exible to the 
30  CHARLESWORTH, Hilary. Democracy… p. 59-64
31  CHARLESWORTH, Hilary. Democracy… p. 53
32  CHARLESWORTH, Hilary. Democracy… p. 61
33  CHARLESWORTH, Hilary. Democracy… p. 142-143
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demands of non-western States to establish their own institutions, even where 
they di%er from those present in western liberal democracies.

 In the Latin American context, this approach would go beyond focu-
sing the legitimacy of the Inter-American Court transformative mandate in 
the constitutional openness of States to international human rights norms. As 
Charlesworth puts it: “actions are democratic if they are the product of collective 
decision-making by politically equal participants”.34 In a continent where even 
the more progressive Constitutional Courts have increasingly challenged the 
authority of the Inter-American Court of Human Rights,35 this may require 
recognizing them as more equal players to San José in the construction of inter-
national law in the Americas.

3 A UNIFIED LATIN AMERICAN 
COMMUNITY OF PRACTICE?

A second argument put forward by the proponents of the transformative 
mandate is the existence of a Latin American community of practice. Armin 
von Bogdandy and René Urueña draw from the works of Étienne Wenger and 
Jean Lave for this concept. In their words, a community of practice is “a group of 
people that is de!ned by mutual engagement, a joint enterprise and a shared re-
pertoire”.36 Disagreements within the community of practice, even on the exis-
tence of the transformative mandate, do not detract from its existence, as long as 
the institutional framework where they occur remains the same.37 According to 
their view, the Inter-American Court is not at the top of such community, but 
as the locus for the common practice, it constitutes its center.38

#e community is primarily de!ned by the way those who engage in it un-
derstand and apply certain concepts. In the Inter-American System of Human 
Rights (IAS) this is done through the creation of domestic expertise and the 
way information is gathered from the ground to later frame the issue.39 Howe-
34  CHARLESWORTH, Hilary. Democracy… p. 144
35  CHEHTMAN, Alejandro. Derecho Internacional y Derecho Constitucional en América Latina. Re-
vista Latinoamericana de Derecho Internacional. Vol. 9, No. 1, 2020, p. 80-106.
36  VON BOGDANDY, Armin. URUEÑA, René. International transformative… p. 414
37  VON BOGDANDY, Armin. URUEÑA, René. International transformative… p. 415
38  VON BOGDANDY, Armin. URUEÑA, René. International transformative… p. 419
39  VON BOGDANDY, Armin. URUEÑA, René. International transformative… p. 420
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ver, the idea that there exists a uni!ed epistemic community engaging with the 
Inter-American System may not build a complete picture of what happens in 
all the nooks and crannies.

#e idea of a uni!ed community of practice resembles that of an “invisible 
college” of international lawyers.40 In both cases there would exist a plural and 
uni!ed community that through the shared experiences of academic and prac-
titioners creates a particular type of legal knowledge. #is process, described by 
Schachter as a pénétration paci"que, results ultimately in “the mingling of the 
scholarly and the o$cial a%ect[ing] both categories.”41 But is there really such a 
community? Are scholars, practitioners, domestic judges, and other actors enga-
ging with the Inter-American System substantially applying the same knowle-
dge, or is there a signi!cant gap in understanding between them? 

#ose questions have been investigated by Anthea Roberts in a broader 
setting.42 According to her, international law is perceived and practiced in dif-
ferent contexts taking into accounts external in"uences and institutional cons-
traints present in each of them. Roberts observes that national and regional divi-
des shape legal education, practice and academia in di%erent manners and with 
varying e%ects as to the nationalization or internationalization of the !eld. In 
uncovering the speci!cs of the formation of an international lawyer in di%erent 
States, she realizes that: “[t]he ‘national’ plays an important role in constituting 
the ‘international’ since typically agents are largely socialized in national settin-
gs”.43 #rough investigating the patterns of di%erence, dominance and disrup-
tion in each context, she argues, it would be possible to identify more precisely 
how these national settings can in"uence the construction of international law. 
As such, international law is less an “invisible college” and more a “divisible col-
lege” of various lawyers with di%erent backgrounds advocating for di%erent and 
often incompatible views of the international legal phenomenon.

Situating Latin America in this spectrum, however, may prove itself to be 
more di$cult. Wherein the di%erent sensibilities of an international lawyer in 
Russia and the UK may be radically di%erent, the same is not necessarily true for 
Brazil and Colombia. For instance, Alexandra Huneeus draws attention to the 

40  SCHACHTER, Oscar. Invisible College of International Lawyers. Northwestern University Law 
Review. Vol. 72, No. 2, 1972, p. 217-226.
41  SCHACHTER, Oscar. Invisible College… p. 217-218.
42  ROBERTS, Anthea. Is International Law…
43  ROBERTS, Anthea. Is International Law… p. 25.
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introduction of neoconstitutionalism as a common approach to the authority 
of international courts across Latin American borders starting from the early 
1990s, even if with varied results.44 On the other hand, Alejandro Chehtman 
underscores how the Inter-American Court’s authority has varied across time 
and political changes even in the most progressive Constitutional Courts.45

However, relevant institutional variations exist within the di%erent La-
tin American States. #ese variations also shape the particular sensibilities of 
lawyers who engage with the Inter-American community of practice. For exam-
ple, Brazil has consistently named persons with a background as diplomats and 
advisors to the executive branch as judges to the IACtHR,46 whereas Costa Rica 
has given particular weight to judges with experience on international courts, 
organizations and with an academic background.47 #e nomination of judges 
de!nes who will engage with that particular community of practice and therefo-
re in"uences it. As these examples show, judges will not necessarily engage with 
the community with a shared repertoire, given their particular pre-constituted 
professional or academic biases.

Another example is the existence of a language gap in the Inter-American 
community of practice. #is community would comprise Spanish, Portuguese, 
English, French and Dutch speaking practitioners, as well as those engaging 
with it in various local dialects and native languages. Many of those engaging 
in it do not have access to the material consumed or produced by others, be it 
academic papers published in foreign journals, international law textbooks or 
even decisions of the Inter-American Court, who primarily publishes them in 
Spanish, including English translations for a few cases and French or Portugue-
se translations when they concern either Haiti or Brazil. Dutch-speakers in Su-

44  HUNEEUS, Alexandra. Constitutional Lawyers and the Inter-American Court of Human Rights’ 
Varied Authority. Law and Contemporary Problems. Vol. 79, No. 1, 2016, p. 179-208.
45  CHEHTMAN, Alejandro. Derecho Internacional…
46  Antônio Augusto Cançado Trindade has served as chief legal advisor to the Ministry of Foreign A%airs 
and special envoy in several occasions. However, it must be pointed out that he concurrently held academic 
functions at the University of Brasília and advised international organisations frequently as well; Roberto de 
Figueiredo Caldas was part of several advisory committees on policy reform and a lawyer at the Federal Su-
preme Court bar. (#e data on current and former judges of the Inter-American Court is available at: https://
www.corteidh.or.cr/docs/composiciones/composiciones.pdf ) (Access in: November 23, 2020).
47  Elizabeth Odio Benito, the current Costa Rican judge, has served on the bench both of the International 
Criminal Court and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia; Manuel E. Robles acted 
as advisor to the secretary general of the OAS; Sonia Picado Sotella was director of the Inter-American Hu-
man Rights Institute; #omas Buergenthal, a US national but nominated by Costa Rica to the Court, was a 
professor at the University of Texas before nomination. Rodolfo E. Piza Escalante is perhaps and exception 
to this, having served largely as an advisor to the Ministry of Foreign A%airs and later a prosecutor before 
becoming a judge.

http://www.corteidh.or.cr/docs/composiciones/composiciones.pdf)
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riname and Dutch-Caribbean territories, as well as speakers of native languages 
are especially a%ected by this gap.

Some proposals have been made to bridge the language gap. One is the 
creation of a new regional court of universal jurisdiction, which just like the 
Court of Justice of the European Union would recognize all o$cial languages 
in its proceedings, and o%er translated copies of the decisions to the interested 
parties in their national languages.48 Another is exposing practitioners and aca-
demics from the main language traditions (Spanish and English) to other lan-
guage communities.49 #ose proposals, however, do not re"ect the current reality 
of the Latin American community of practice. Moreover, even if they were to be 
implemented, it would likely be at the cost of class diversity, insofar as those who 
have access to broadening their language horizon usually are richer individuals 
from a privileged educational background.

#ere is also a di%erence in exposure to the case law of the Inter-American 
Court in law schools across the continent. #is may be due to the di%erent level 
of openness of constitutions - and especially constitutional courts - to the IAC-
tHR. In Mexico, for example, cases like Radilla Pacheco turned the discussion to 
the extent of the conventionality control organs of the State should exercise ex 
o$cio.50 On the other hand, the discussion over the Gomes Lund case in Brazil 
focused more on the international responsibility for non-compliance with the 
conventionality control standards set by the Inter-American Court.51

#is has to do with the di%erent approach the Brazilian and Mexican 
constitutional courts took in implementing the decisions against each State, 
but precisely because they implemented them di%erently, the academic discus-
sion and teaching on the relationship between the IACtHR and national courts 
prioritizes one element over the other. Furthermore, the very glossary of cases 
that practitioners use when interacting with the IAS depends on the exposure 

48  MONEBUHRRUN, Nitish. A Favor de uma Corte Latino-Americana de Justiça. Revista de Direito 
Internacional. Vol. 17, No. 2, 2020, p. 3-7.
49  URIBURU, Justina. Between Elitist Conversations and Local Clusters: How Should we Address 
English- centrism in International Law? Opinio Juris. November 2, 2020. Available at: https://opiniojuris.
org/2020/11/02/between-elitist-conversations-and-local-clusters-how-should-we-address- english-cen-
trism-in-international-law/. Access in: November 2, 2020.
50  REBOLLEDO, Jorge M. Pardo. El caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Me-
xicanos. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Vol. 18, No. 1, 2012, p. 333-346.
51  VOLPINI SILVA, Carla Ribeiro; WANDERLEY JUNIOR, Bruno. A Responsabilidade Internacional 
do Brasil em face do Controle de Convencionalidade em Sede de Direitos Humanos: Con"ito de interpreta-
ção entre a jurisdição da Corte Inter-Americana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal quanto 
à lei de anistia. Revista de Direito Internacional. Vol. 12, No. 2, 2015, p. 612-629.
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they had to such cases. Brazilian lawyers, thus, will tend to look at conventio-
nality control under the lenses of Gomes Lund, wherein Mexicans will favor the 
approach on Radilla Pacheco.

In conclusion, wherein lawyers and practitioners engaging with the IAS 
likely will share, even if temporarily, a common locus, each participant will come 
with a distinct national baggage. #is baggage bleeds into the construction of 
knowledge happening in the locus of the community of practice. For these re-
asons, conceptualizing the Inter-American System with the IACtHR in its 
center may not be as adequate as recognizing the multifaceted nature of the 
interactions the Court has with other actors, especially national constitutional 
courts. On the next section, some practical examples will be shown in which the 
IACtHR, acting as a central institution, clashed with national actors in a dispute 
for legitimacy.

4 CONVENTIONALITY CONTROL: THE IAS IN 
TENSION WITH NATIONAL LEGAL COMMUNITIES

A common point of tension between the IACtHR and national courts is 
the application of the doctrine of conventionality control. #is doctrine was !rst 
presented in the Almonacid Arellano case and establishes the duty of domestic 
organs to interpret domestic legislation in a manner consistent with the Ame-
rican Convention.52 

Unsurprisingly, conventionality control is considered one of the main 
contributions to the IACtHR’s transformative mandate.53 Two di%erent cases 
demonstrating how conventionality control can create tensions with local insti-
tutions will be explored here.

52  IACtHR. Almonacid Arellano et al. v. Chile. Merits, Reparations and Costs. 26 December 2006, IACtHR 
Series C, No. 154, paras. 115, 118, 121, 123 and 124. See also: BURGORGUE-LARSEN, Laurence. Con-
ventionality Control: Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). Max Planck Encyclopedia of In-
ternational Law. December 2018.
53  VON BOGDANDY, Armin. O mandato transformador do Sistema Interamericano: Legalidade e Le-
gitimidade de um processo jurisgenético extraordinário. Revista Brasileira de Políticas Públicas. Vol. 9, No. 
2, p. 232- 252, at p. 235.
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4.1 GELMAN V. URUGUAY

In 2011 the IACtHR decided a case concerning the arbitrary detention 
and forced disappearance of Ms. María Claudia García Iruretagoyena de Gel-
man in 1976, a university student during her third month of pregnancy who 
later gave birth during detention and whose child was later given to adoption to 
a Uruguayan family. #e Court considered that the government of Uruguay fai-
led to investigate, prosecute and punish the perpetrators due to the application 
of Law No. 15.848 (the “Expiry Law”), which granted amnesty to State agents 
who committed political crimes during the authoritarian period in the country.54

However, unlike in prior cases concerning amnesty laws,55 the Expiry Law 
had been approved by the Uruguayan legislature and con!rmed in two referenda 
with the Uruguayan population.56 One commentator criticized the IACtHR’s 
judgement on the basis that it did not respect the “democratic pedigree” acqui-
red by the Expiry Law, because the Court would have just brushed through it to 
apply a general prior understanding that amnesty laws violate the positive obli-
gations to investigate, prosecute and punish alleged violators of human rights 
derived from Articles 1.1 and 2 of the American Convention.57

#is “sliding-scale” approach, as the criticism has been portrayed,58 came as 
a reaction to the interpretation by the IACtHR that the “democratic pedigree” 
of the Expiry Law !nds its limit in the legal constraints imposed by the Ame-
rican Convention.59 It is true, however, that nothing in the letter of Articles 1.1 
and 2 establishes a clear obligation to investigate, prosecute and punish serious 
violators of human rights, much less a clear blanket prohibition on amnesty 
laws.60 One is left with the impression that the limits the Court found to the 
democratic legitimation of the Expiry Law are its own jurisprudence, backed by 
that of national constitutional courts and other international organs.61

54  IACtHR. Gelman v. Uruguay, para. 2.
55  For example: IACtHR, Almonacid Arellano v. Chile.
56  IACtHR. Gelman v. Uruguay, para. 238.
57  GARGARELLA, Roberto. Democracy and Rights in Gelman v. Uruguay. AJIL Unbound. Vol. 109, 
No. 1, 2015, p. 115-119.
58  VON BOGDANDY, Armin; URUEÑA, René. International Transformative… p. 435-436
59  IACtHR. Gelman v. Uruguay, para. 239.
60  GARGARELLA, Roberto. Democracy and Rights… p. 118-119.
61  IACtHR. Gelman v. Uruguay, paras. 195-229. See also: DULITZKY, Ariel. An Alternative Approach to 
the Conventionality Control Doctrine. AJIL Unbound. Vol. 109, No. 1, 2015, p. 100-108.
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Von Bogdandy and Urueña, however, argue that the decision is not only 
legitimated by the Court itself, but by the broader community of practice sur-
rounding it.62 #ey argue that because the Court’s public is not that of a national 
community, but a broader, transnational one, the Court is justi!ed in taking a 
decision that is plausible and socially legitimate for this community, even if it 
stands in face of a higher domestic “democratic pedigree”.63 #is is, in practi-
ce, what it means to have the IACtHR in the center of the Latin American 
community of practice.

However, as explored on the previous section, this community may not 
be speaking in unison. For one, nothing clearly separates the Uruguayan popu-
lation or the aforementioned commentator from this same community. Even 
though to some engaging in it, the Gelman decision may be plausible and so-
cially legitimate, some others have fundamentally di%erent backgrounds and 
value-judgements and will reject, instead of reasonably disagree with it.

#e underlying theory of democracy in the transformative mandate of the 
IACtHR cannot establish a dialogue with those fundamental disagreements.64 
However, if democracy is conceived as a mandate for accountability, non-ar-
bitrariness and participation (as opposed to a process of deliberation); there 
may be a reason to give more weight to the referenda. Not because they have a 
quanti!ably higher “democratic pedigree”, but because they ful!l the require-
ments in respect to a collectively constructed process of national healing by the 
Uruguayan people.

#is is not to say that the reasoning behind the Court’s decision should 
be completely rejected, but that the Court should give more weight to how 
democracy is construed inside national borders and particular contexts beyond 
its community of practice. #is push-and-pull can help bridge the harsh divide 
existing between the Court and national organs, increasing its legitimacy vis-à-
-vis nationalized actors. 

62  VON BOGDANDY, Armin; URUEÑA, René. International Transformative… p. 435-436.
63  VON BOGDANDY, Armin; URUEÑA, René. International Transformative… p. 436-437.
64  See above at section II
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4.2 GOMES LUND ET AL. V. BRAZIL

#is case concerned 70 people, members of the Brazilian Communist Par-
ty and rural workers, who were detained, tortured, killed and forcibly disappe-
ared during the military dictatorship (1964-1985) in an e%ort to suppress the 
“Araguaia Guerrilla”.65 #e investigations on the perpetrators was, however, im-
paired by the Law No. 6.638/79 (the “Amnesty Law”), which granted amnesty 
to all political crimes committed during this period. Shortly before the IACtHR 
reached a conclusion on this case, the case ADPF 153 before the Brazilian Su-
preme Court (STF) had declared the Amnesty Law to be constitutional.66 #e 
IACtHR considered that the STF failed its duty to exercise the conventionality 
control of the Amnesty Law.67 A new case to review this decision is pending 
before the STF since 2014.68

#e IACtHR’s decision has been received with overwhelming support by 
the Brazilian academic community,69 which focused on Brazil’s international 
responsibility and regarded the STF’s decision as “completely anachronistic, de-
monstrating a strong imperialistic position”.70 Interestingly, the STF decision 
was purposefully “anachronistic”. #e leading vote71 by Justice Eros Grau con-
textualizes the Amnesty Law as the winning agreement that emerged from the 
!ght for the democratization of the Brazilian State.72 He considers the Amnesty 
65  IACtHR. Gomes Lund et al. v. Brazil, para. 2.
66  STF. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 153/DF, Rel. Min. Eros Grau. 
Sentence of April 29, 2010.
67  IACtHR. Gomes Lund et al. v. Brazil, para. 177.
68  STF. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 320/DF, Rel. Min. Luiz Fux. 
#e chronology of the proceedings can be followed at: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?inciden-
te=4574695.
69  VOLPINI SILVA, Carla Ribeiro; WANDERLEY JUNIOR, Bruno. A Responsabilidade Internacional do 
Brasil… LACERDA, Andrey Felipe. O diálogo entre cortes na proteção regional dos direitos humanos: Caso 
Gomes Lunde e ADPF nº153. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Vol. 64, No. 1, 2014, p. 105-132; BRAGATO, Fernanda Frizzo; COUTINHO, Isabella Maraschin. A efeti-
vação do direito à memória e à verdade no contexto brasileiro: o julgamento do caso Julia Gomes Lund pela 
corte interamericana de direitos humanos. Revista de Direito Internacional. Vol. 9, No. 1, 2012, p. 125-142. 
MAILLART, Adriana Silva; SANCHES, Samyla Dal Farra Naspolini. A decisão da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros - Guerrilha do Araguaia. Revista de Direito Brasileira. Vol. 
3, No. 1, 2012, p. 463-472. SQUEFF, Tatiana de A.F.R. Cardoso; FERNANDES, Carolina Fernandez; ZAN-
CHIM FIL- HO, Vicente José; CRESTANI, Eduardo Santos; GOMES, Tatiana do Amaral Franceschi. A 
(in)adequação brasileira ao conceito de justiça de transição: da ADPF n. 153 ao caso Gomes Lund. Revista 
Eletrônica Direito e Sociedade. Vol. 4, No. 1, 2016, p. 195-228.
70  LACERDA, Andrey Felipe. O diálogo entre cortes… p. 129. (In the original: “[...] a fundamentação do 
Supremo Tribunal Federal é totalmente anacrônica e denota forte posição imperialista [...]”)
71  #e STF does not publish an agreed-upon redaction of a sentence, rather the Justices’ individual votes are 
published. If the reporting Justice issues the winning opinion, her vote becomes the leading vote; if not, it is 
of the !rst Justice to dissent.
72  STF. ADPF 153, p. 21-23.

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4574695.
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4574695.
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Law a type of law that aims to be used as a mean to solve speci!c problems 
arising from a particular context, and as such should be interpreted in light of 
that context, not of the present time.73 #us, since the law was passed on 1979, 
13 years before Brazil rati!ed the American Convention, it could not be retro-
actively applied.

#e IACtHR, albeit aware of this interpretation,74 did not address these 
arguments in the section dedicated to interpreting the Amnesty Law in light of 
the Convention.75 It was mostly limited to reproduce its own arguments against 
amnesties developed in prior case-law, presumably legitimized by a community 
of practice that understands amnesties for crimes against humanity to be viola-
tions of international human rights law under any circumstance.76

#e IACtHR interpretation was not necessarily “wrong”, since just like in 
Gelman it presented itself as plausible for the community of practice and even 
had widespread support in Brazil. However, the lack of a meaningful dialogue77 
between the IACtHR and the STF is representative of how transformative 
constitutionalism limits the engagement of national courts in the wider Latin 
American community of practice, especially when they reject the knowledge 
produced in the community in favor of a locally produced one. Hopefully these 
issues will be addressed by the STF in the upcoming ADPF 320, where it will 
have the opportunity to engage in a more meaningful dialogue with the IAC-
tHR, be it to accept or reject its reasoning on Gomes Lund.

5 CONCLUSION

#e Inter-American Court has come under scrutiny for adopting positions 
that, for some actors, undermine the principle of subsidiarity.78 #is did not 
happen in isolation, but likely as a re"ection of the power shifts that disrupted 

73  STF. ADPF 153, p. 30-31.
74  IACtHR. Gomes Lund et al. v. Brazil, para. 136.
75  IACtHR. Gomes Lund et al. v. Brazil, paras. 147-183.
76  VON BOGDANDY, Armin; URUEÑA, René. International Transformative… p. 436.
77  See LAW, David S.; CHANG, Wen-Chen. #e Limits of Global Judicial Dialogue. Washington Law 
Review. Vol. 86, No. 3, 2011, p. 523-577, for an account on the metaphor of “dialogue” between courts, 
namely that it is only truly meaningful when courts engage with each other’s interlocutors.
78  ARGENTINA; BRAZIL; CHILE; COLOMBIA; PARAGUAY. Declaración sobre el sistema intera-
mericano de derechos humanos. April 23, 2019.
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the liberal international order.79 In light of those new challenges,80 it might be 
interesting to rethink the role of the IACtHR not as a central, but as an equal 
player to domestic courts and other actors in the Inter-American System.

#ere should be no fear in engaging with the many di%erent legal commu-
nities in Latin America. Quite the contrary, one should embrace the opportuni-
ty to widen the knowledge of what makes international law, instead of perpetu-
ally searching for unity.81 Joost Pauwelyn has proposed to look at international 
law as a sea of interconnected islands.82 Perhaps this is also a way to rethink the 
Inter-American System, not as a uni!ed community of practice continuous-
ly engaging in reasonable dialogue, but as di%erent communities (or islands), 
whose connections are sometimes more frequent but also may eventually close 
themselves o% to foreign vessels. 
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CAPÍTULO 6 

A DEFINIÇÃO DE CURSOS D’ÁGUA 
INTERNACIONAIS E O CASO SILALA 

Amael Notini Moreira Bahia1

1 INTRODUÇÃO

Dentre os signi!cativos acontecimentos que ocorreram ao longo do século 
XX referentes ao desenvolvimento do direito dos cursos d’água internacionais, 
o ano de 1997 engloba três dos mais relevantes. O primeiro é a adoção da Con-
venção dos Usos Não-Navegáveis de Cursos d’Água Internacionais (UNWC), 
sendo esta uma das tentativas mais expressivas de codi!cação em matéria de 
recursos hídricos transfronteiriços no direito internacional e um dos marcos 
normativos que orientam desde então a redação de tratados sobre o tema.2 O 
segundo é o proferimento da sentença pela Corte Internacional de Justiça (CIJ) 
no caso Gabcikovo-Nagymaros (Hungria/Eslováquia), que não apenas destacou 
a adoção da UNWC, mas também, anunciou o caráter costumeiro do princípio 
do uso equitativo e racional dos cursos d’água internacionais.3 O terceiro e últi-
1 Mestrando em Direito Internacional na UFMG. Pesquisador no Grupo de Pesquisa em Processo e Juris-
prudência de Cortes Internacionais CNPq/UFMG. Advogado. amaelnotini@hotmail.com.
2 A UNWC possui uma importância singular no âmbito do direito dos cursos d’água internacionais, e seus 
dispositivos serão amplamente abordados pelo presente trabalho com o !m de compreender as normas exis-
tentes no direito costumeiro internacional nessa matéria. É importante ressaltar, no entanto, que o Chile e a 
Bolívia não rati!caram essa convenção, de forma que as normas codi!cadas por ela apenas possuem relevância 
para o caso analisado na qualidade de normas costumeiras internacionais. UNITED NATIONS. UN Water-
courses Convention. Disponível em: http://www.unwatercoursesconvention.org/the-convention/. Acesso em: 
06/01/2019; UNTC. Status of the Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International 
Watercourses. Disponível em: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XX-
VII-12&chapter=27&lang=en. Acesso em: 26/02/2019.
3  “In 1929, the Permanent Court of International Justice, with regard to navigation on the River Oder, stated 
as follows: “[the] community of interest in a navigable river becomes the basis of a common legal right, the 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-12&chapter=27&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-12&chapter=27&lang=en
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mo acontecimento é a revogação por parte do governo boliviano da concessão 
outorgada à Ferrocarril de Antofagasta à Bolívia para a utilização do Silala, que 
representou o momento de ruptura entre o Chile e a Bolívia quanto a esse re-
curso hídrico transfronteiriço. O governo chileno postula que, a partir desse ato, 
o governo boliviano já indicava sua pretensão de declarar o Silala enquanto um 
recurso doméstico e de demandar ao Chile que pagasse por sua utilização.4 A 
ruptura que surgiu desse embate culminaria eventualmente na categorização do 
sistema hídrico do Silala enquanto a única bacia em alto risco na América do 
Sul e uma das mais vulneráveis do planeta.5 

Após quase 20 anos, em 2016, surge o processo da “Disputa relativa ao 
Status e Uso das Águas do Silala”, no qual são colocados em discussão perante à 
CIJ a natureza e as limitações do conceito de cursos d’água internacionais, além 
da existência de um ordenamento jurídico aplicável aos recursos hídricos que se 
enquadram no escopo dessa de!nição. Em breve síntese, a controvérsia circunda 
a discussão acerca da origem física do Silala e as consequências que decorrem 
desse fato disputado, de forma que a Bolívia alega possuir soberania absoluta 
sobre esse recurso hídrico transfronteiriço, enquanto o Chile a!rma que se trata 
de um recurso incluído no escopo das normas especí!cas aplicáveis a cursos 
d’água internacionais.6

Diferentemente do caso Gabcikovo-Nagymaros e de outros casos relativos 
à utilização de rios internacionais para !ns distintos da navegação, tais como 
o Pulp Mills,7 o caso Silala não se baseia na violação das normas substanciais e 
procedimentais de um tratado relativo à gestão de um recurso hídrico, mas se 

essential features of which are the perfect equality of al1 riparian States in the user of the whole course of the 
river and the exclusion of any preferential privilege of any one riparian State in relation to the others” (Terri-
torial Jurisdiction of the International Commission of the River Oder, Judgment No. 16, 1929, P.C.I.J., Series A, No. 
23, p. 27). Modern development of international law has strengthened this principle for non-navigational uses 
of international watercourses as well, as evidenced by the adoption of the Convention of 21 May 1997 on the 
Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses by the United Nations General Assembly.” 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hun-
gary/Slovakia). Disponível em: https://www.icj-cij.org/!les/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.
pdf. Acesso em: 12/12/2018.
4  FUENTES, X. Solicitud de inicio de procedimiento de la República de Chile contra el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el aprovechamiento de las aguas del Río Silala (6 de 
junio del 2016). Revista Tribuna Internacional. Vol. 5. N. 9. p. 199-211. 2016. p. 204.
5  UNEP. Hydropolitical Vulnerability and Resilience along International Waters. Nairobi: UNEP, 2007. p. 
64-65.
6  LIMA, L. #e Silala Waters dispute before the ICJ and the law on the use of international rivers for 
non-navigational purposes. Questions of International Law. Zoom-In 39. p. 1-3. 2017. p. 1.
7  O caso Pulp Mills (Argentina v. Uruguai) diz respeito à controvérsia relativa à instalação de uma fábrica 
de celulose no largo do rio Uruguai. O caso foi resolvido sob a égide do Estatuto do Rio Uruguai, que previa 
as normas procedimentais e substanciais aplicáveis a esse recurso hídrico transfronteiriço especi!camente. 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf
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desenvolve em torno da aplicabilidade de um conjunto especí!co de normas 
internacionais, aquele aplicável aos cursos d’água internacionais.8 

Isso acontece porque o Silala é um recuso hídrico compartilhado pelo Chi-
le, à jusante, e pela Bolívia, à montante, cujo "uxo hídrico é in"uenciado por 
canais arti!ciais. Assim, as partes disputam, essencialmente, o nível de in"uência 
que essas estruturas arti!ciais exercem sobre o "uxo do sistema. Essa in"uência 
afeta diretamente o enquadramento do Silala no âmbito do direito internacio-
nal, de forma que o debate sobre a natureza e os elementos geográ!cos desse 
recurso são primordiais para a resolução da controvérsia. 

Mesmo diante da disputa técnica acerca dos aspectos geográ!cos do Silala, 
é incontroverso que suas águas surgem à aproximadamente 4.500 metros acima 
do nível do mar, são formadas a partir de diversos canais e nascentes derivados 
de um aquífero que também é compartilhado pelos dois países, e con"uem com 
as águas do Rio Helado para formar o Rio San Pedro de Incaliri, um tributário 
do Rio Loa.9 Apesar do "uxo tímido do Silala (aproximadamente 0.150 m3/s na 
região da fronteira), esse recurso possui uma importância singular, visto que está 
situado no Deserto do Atacama, onde a disponibilidade de recursos hídricos é 
extremamente escassa.10

Para compreender a situação particular que se apresenta no caso Silala, o 
trabalho adota um marco teórico-conceitual, que consiste na análise do conteúdo 
das normas jurídicas nacionais e internacionais em face dos aspectos históricos e 
geográ!cos que circundam o caso concreto. Essa construção é realizada a partir 
dos elementos gerais e limitações do conceito de cursos d’água internacionais na 
doutrina e jurisprudência internacional, para então observar as peculiaridades do 
caso Silala, na forma como se passa a expor.

De início, o Capítulo II discute os limites da de!nição de cursos d’água 
internacionais, perpassando a análise dos seus elementos constitutivos e do seu 
processo de formação. Dessa forma, os elementos factuais do caso Silala serão 
discutidos à luz dos elementos normativos da de!nição de cursos d’água inter-
nacionais na tentativa de moldar algumas considerações preliminares sobre o 
enquadramento jurídico do recurso compartilhado em questão. 
8  LIMA, L. #e Silala Waters dispute before the ICJ and the law on the use of international rivers for 
non-navigational purposes. Questions of International Law. Zoom-In 39. p. 1-3. 2017. p. 1.
9  MULLIGAN, B; ECKSTEIN, G. #e Silala/Siloli Watershed: Dispute over the Most Vulnerable Basin in 
South America. Water Resources Development. Vol. 27. N. 3. p. 595-606. 2011. p. 595-596.
10  MULLIGAN, B; ECKSTEIN, G. #e Silala/Siloli Watershed: Dispute over the Most Vulnerable Basin 
in South America. Water Resources Development. Vol. 27. N. 3. p. 595-606. 2011. p. 596.
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Em segundo lugar, o Capítulo III delineia o contexto no qual se desenvolve 
a controvérsia do Silala. Apesar da escassez de provas efetivas da situação de 
fato e da cadência de acontecimentos que culminaram no atual estado da con-
trovérsia, o presente trabalho irá apresentar as versões das partes, considerando 
principalmente os pontos de convergência na argumentação dos litigantes. As-
sim, serão apresentados todos os elementos factuais levantados pelas partes, sem 
prejuízo à eventual reconstituição dos fatos a ser realizada pela CIJ.

Com base nessas perspectivas, o trabalho apresenta as potenciais contri-
buições que podem ser derivadas dos cenários fáticos apresentados pelas partes, 
bem como suas consequências para o Silala. Argumenta-se, então, que o direito 
internacional pode ser signi!cativamente alterado pela sentença proferida no 
caso Silala.

2 A DEFINIÇÃO DOS CURSOS 
D’ÁGUA INTERNACIONAIS

A de!nição do termo “curso d’água internacional” ocupa lugar central da 
disputa acerca do Silala, visto que delimitará o regime jurídico aplicável a esse 
recurso. Tal conceito surgiu e foi desenvolvido no âmbito da Comissão de Di-
reito Internacional (CDI), tendo sido moldado, primordialmente, por meio de 
estudos acerca dos tratados existentes sobre o tema e da opinião majoritária dos 
Estados.11 Entretanto, para que houvesse essa opinião majoritária, foi necessário 
realizar uma compatibilização entre as duas posições dominantes dos Estados à 
época acerca da abrangência geográ!ca do conceito.

Desse modo, observando os Estados que se pronunciaram perante a CDI 
sobre a abrangência geográ!ca dos trabalhos desenvolvidos, percebe-se um con-
"ito entre os Estados que defendiam a adoção do conceito de “rio internacional”, 
mais restritivo, e aqueles que, por outro lado, eram favoráveis ao conceito de “ba-
cia de drenagem”, mais abrangente. Criou-se, assim, um conceito que combina 
elementos das duas de!nições.12 
11  ARCARI, M. #e Codi!cation of the Law of International Watercourses: the Draft Articles Adopted by 
the International Law Commission. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/83570875.pdf. Acesso 
em: 06/01/2019. p. 8-9.
12  ARCARI, M. #e Codi!cation of the Law of International Watercourses: the Draft Articles Adopted by 
the International Law Commission. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/83570875.pdf. Acesso 

https://core.ac.uk/download/pdf/83570875.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/83570875.pdf
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É essencial compreender o contexto de criação desse novo conceito, bem 
como os conceitos que deram origem a este, para então investigar efetivamente 
os elementos e a interpretação da de!nição de cursos d’água internacionais, um 
conceito que engloba os recursos hídricos transfronteiriços super!ciais e seus 
componentes hídricos anexos que "uem em um sentido comum.

Para tanto, será apresentado inicialmente o contexto de construção desses 
conceitos. Em seguida, serão analisados os elementos constitutivos da de!nição 
de cursos d’água internacionais, o “todo unitário” e a “desembocadura comum”. 
A compreensão desses elementos será essencial para distinguir os diferentes ti-
pos de recursos hídricos transfronteiriços que englobam, em diversas escalas, 
canais arti!ciais, e para formular algumas considerações sobre a possibilidade de 
enquadramento do Silala nesse conceito, em vista das versões con"itantes dos 
Estados litigantes.

2.1 A CRIAÇÃO DO CONCEITO DE CURSOS D’ÁGUA 
INTERNACIONAIS

A harmonização dos conceitos de rio internacional e de bacia de drenagem 
para criar a de!nição de curso d’água internacional foi um processo gradual, 
visto que esses conceitos são fortemente divergentes. O rio internacional, uma 
das primeiras de!nições internacionais na matéria de recursos hídricos tranfron-
teiriços, foi introduzido pelo Ato Final do Congresso de Viena de 1815. Essa 
de!nição foi defendida por diversos países, entre estes o Brasil, e seu escopo 
geográ!co se limita a rios que trespassam fronteiras de dois ou mais Estados.13 

Entretanto, esse termo era utilizado para delimitar o escopo geográ!co 
dos rios transfronteiriços para !ns de navegação. O regime jurídico dos recursos 
hídricos compartilhados para !ns outros que a navegação foi concebido apenas 
um século mais tarde, contando com contribuições essenciais do Instituto de 
Direito Internacional (IDI).14 Em sua Conferência de Madri, o IDI proclamou 
em: 06/01/2019. p. 8-9.
13  Assim como o Brasil, grande parte dos países da América Latina favoreceram o conceito de rio internacio-
nal. Entretanto, o Chile e a Bolívia não se pronunciaram sobre a matéria durante os trabalhos de codi!cação da 
CDI. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Replies of Governments to the Commission’s question-
naire. p. 152-153. Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1976. 
14  INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. Réglementation internationale de l’usage des cours 
d’eau internationaux en dehors de l’exercice du droit de navigation – Session de Madrid (1911). Disponível 
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princípios gerais que deveriam reger o gerenciamento dos rios transfronteiriços, 
instrumento esse que não possuía caráter vinculante, mas visava orientar a prá-
tica dos Estados no âmbito dessa matéria.15

Posteriormente, esse conceito é adotado na Declaração de Assunção sobre 
o Uso de Rios Internacionais, em 1971. A declaração realiza uma separação dos 
rios em contíguos e sucessivos, estabelecendo dois regimes paralelos de utili-
zação.16 Nesse sentido, os rios contíguos consistem naqueles que estabelecem 
o limite fronteiriço entre os Estados, enquanto os rios sucessivos são aqueles 
que efetivamente atravessam fronteiras estatais.17 Conforme a Declaração de 
Assunção, os rios contíguos estariam sob a tutela de ao menos duas soberanias 
estatais, de forma que seria necessário um acordo prévio a qualquer utilização 
das águas do recurso.18 Em contrapartida, os rios sucessivos estariam regidos por 
soberanias alternativas, sendo o Estado à montante detentor da parte superior 
do rio e o Estado à jusante possessor da parte inferior, existindo apenas o dever 
de não causar danos signi!cativos aos outros Estados riparianos.19 

Apesar de lograr de uma aceitação considerável por uma parte dos Es-
tados à época do início dos trabalhos da CDI, tal de!nição se limitava a rios 
transfronteiriços, excluindo de seu escopo até mesmo outros recursos hídricos 
super!ciais transfronteiriços, tais como os lagos.20 Considerando essa limitação 
estrita do escopo geográ!co, o próprio IDI já havia alterado a nomenclatura 
desse tópico de trabalho para “curso d’água ou bacia de drenagem” à época da 
codi!cação da CDI, mesmo que não houvesse uma de!nição clara dos novos 
termos utilizados.21 

em: http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1911_mad_01_fr.pdf. Acesso em: 16/02/2019.
15  TECLAFF, L. Evolution of the River Basin Concept in National and International Water Law. Natural 
Resources Journal. Vol. 36. N. 2. p. 359-391. 1996. p. 366.
16  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Declaration of Asunción on the Use of International Riv-
ers. Disponível em: http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e03.htm. Acesso em: 16/02/2019.
17  CAVALCANTI, T. Problemas Jurídicos dos Rios Internacionais. Disponível em: https://www.google.
com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjekJKu3sDgAhUU4OAKHZCR-
BDcQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fbibliotecadigital.fgv.br%2Fojs%2Findex.php%2Frcp%-
2Farticle%2Fdownload%2F59983%2F58304&usg=AOvVaw31lQumnVAsOSqE5XHp-04K. Acesso em: 
16/02/2019. p. 27.
18  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Declaration of Asunción on the Use of International Ri-
vers. Disponível em: http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e03.htm. Acesso em: 16/02/2019. 
19  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Declaration of Asunción on the Use of International Ri-
vers. Disponível em: http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e03.htm. Acesso em: 16/02/2019.
20  CAFLISCH, L. Règles Générales du Droit des Cours d’Eau Internationaux. In: Collected Courses of the 
Hague Academy of International Law. Vol. 219. Leiden: Brill | Nijho%, 1989. p. 31.
21  INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. Utilisation des eaux internationales non maritimes 
(en dehors de la navigation) – Session de Salzbourg (1961). Disponível em: http://www.idi-iil.org/app/
uploads/2017/06/1961_salz_01_fr.pdf. Acesso em: 16/02/2019.

http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1911_mad_01_fr.pdf
http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e03.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjekJKu3sDgAhUU4OAKHZCRBDcQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fbibliotecadigital.fgv.br%2Fojs%2Findex.php%2Frcp%2Farticle%2Fdownload%2F59983%2F58304&usg=AOvVaw31lQumnVAsOSqE5XHp-04K
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjekJKu3sDgAhUU4OAKHZCRBDcQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fbibliotecadigital.fgv.br%2Fojs%2Findex.php%2Frcp%2Farticle%2Fdownload%2F59983%2F58304&usg=AOvVaw31lQumnVAsOSqE5XHp-04K
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjekJKu3sDgAhUU4OAKHZCRBDcQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fbibliotecadigital.fgv.br%2Fojs%2Findex.php%2Frcp%2Farticle%2Fdownload%2F59983%2F58304&usg=AOvVaw31lQumnVAsOSqE5XHp-04K
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjekJKu3sDgAhUU4OAKHZCRBDcQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fbibliotecadigital.fgv.br%2Fojs%2Findex.php%2Frcp%2Farticle%2Fdownload%2F59983%2F58304&usg=AOvVaw31lQumnVAsOSqE5XHp-04K
http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e03.htm
http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e03.htm
http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1961_salz_01_fr.pdf
http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1961_salz_01_fr.pdf
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Nesse sentido, a outra de!nição apresentada foi a de “bacia de drenagem”, 
um conceito que foi desenvolvido em âmbito doutrinário e adotado no art. II 
das Regras de Helsinque, da Associação de Direito Internacional (ADI).22 Tal 
conceito apresenta uma maior abrangência geográ!ca, englobando toda a área 
que contribui para o abastecimento de um conjunto hídrico que "ui em um sen-
tido comum.23 Essa de!nição resulta, assim, de um movimento de Estados que 
defendia a adoção de um conceito mais abrangente, compreendendo um corpo 
de normas mais desenvolvido e voltado à proteção ambiental. 

O conceito de bacia de drenagem representa uma unidade hidrológica in-
divisível, que requer uma consideração global dos seus elementos para possi-
bilitar uma utilização mais equitativa do recurso compartilhado.24 Os Estados 
que compõem uma bacia hidrográ!ca não são apenas aqueles que dividem o rio 
principal que integra o todo unitário, mas também todos aqueles que contri-
buem para o abastecimento hídrico da bacia.25 

Esse conceito foi recebido de diversas formas pelos Estados. Houve aque-
les que apoiaram a adoção desse conceito sem nenhuma reserva, tais como a 
Finlândia e os Estados Unidos da América,26 como também alguns Estados que 
consideraram adequado adotar o conceito de bacia de drenagem apenas para os 
efeitos ligados à poluição, mas recusaram a aplicação desse conceito para a aná-
lise normativa da utilização dos recursos hídricos compartilhados.27 Contudo, 
uma parcela considerável dos Estados posicionou-se contrária a esse conceito, 
visto que desejavam que a CDI iniciasse seus trabalhos com base em um escopo 

22  “An international drainage basin is a geographical area extending over two or more States determined 
by the watershed limits of the system of waters, including surface and underground waters, "owing into 
a common terminus”. INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. #e Helsinki Rules. Disponivel em: 
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.
pdf. Acesso em: 06/01/2019. art. II.
23 INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. #e Helsinki Rules. Disponivel em: https://www.inter-
nationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf. Acesso em: 
06/01/2019. art. II.
24  INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. #e Helsinki Rules. Disponivel em: https://www.inter-
nationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf. Acesso em: 
06/01/2019. art. II.
25  INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. #e Helsinki Rules. Disponivel em: https://www.inter-
nationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf. Acesso em: 
06/01/2019. art. III.
26  REPUBLIC OF FINLAND. Replies of Governments to the Commission’s questionnaire. p. 154. Em: 
Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1976; UNITED STATES OF AMERICA. 
Replies of Governments to the Commission’s questionnaire. p. 160. Em: Yearbook of the International Law 
Commission, vol. II (1), 1976.
27  KEARNEY, R. First Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. Em: 
Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1976. p. 185.

https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/Helsinki_Rules-original_with_comments.pdf
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mais restritivo.28 Alguns Estados, tais como a Bulgária e a România, conside-
ravam que as questões jurídicas relativas a cursos d’água internacionais eram 
demasiadamente diversas e singulares, de forma que seu processo de codi!cação 
seria uma empreitada muito difícil, ou até mesmo impossível.29 

Ainda assim, não obstante essa forte disputa inicial, quase a totalidade dos 
Estados consultados tomaram a posição de que a de!nição do escopo seria rele-
vante apenas enquanto um meio para a discussão do tema essencial, que seriam 
os problemas jurídicos relativos à disputa de dois ou mais Estados por um siste-
ma hídrico internacional.30 Como argumentado pela Argentina, a especi!cação 
de uma de!nição seria desnecessária e até mesmo inapropriada, visto que seria 
possível progredir sem se perder em um debate acadêmico prolongado que mui-
to provavelmente não produziria conclusões efetivas.31 Dessa forma, Richard 
Kearney, o primeiro relator desse tema, decidiu trabalhar o tópico sem se ater à 
discussão acerca da de!nição, alegando ser a prática usual da CDI utilizar de!-
nições provisórias enquanto analisa as normas substanciais.32 

Em seguida, o sucessor de Kearney na relatoria do tema de cursos d’água 
internacionais, Stephen Schwebel, realizou a primeira tentativa de convergência 
entre os conceitos de bacia de drenagem e rio internacional, apesar das adversi-
dades encontradas no processo. Ao analisar a dicotomia do todo unitário de uma 
bacia hidrográ!ca frente à fragmentação política da unidade natural embutida 
no conceito de rio internacional,

Schwebel ressaltou a di!culdade de conciliar essas teorias no âmbito teóri-
co.33 Além disso, o relator destacou que a maior parte dos Estados favoráveis ao 
conceito de bacia de drenagem eram Estados predominantemente à jusante dos 
recursos hídricos transfronteiriços, e que, de forma similar, a maioria dos Estados 
defensores do conceito de rios internacionais eram Estados à montante de tais 

28  KEARNEY, R. First Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. Em: 
Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1976. p. 184.
29  WESCOAT, J. Beyond the River Basin: Changing Geography of International Water Law Problems and 
International Watercourses Law. Colorado Journal of International Environmental Law and Policy. Vol. 3. 
N. 1. p. 301-330. 1992. p. 307.
30  KEARNEY, R. First Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. Em: 
Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1976. p. 185.
31  REPUBLICA ARGENTINA. Replies of Governments to the Commission’s questionnaire. p. 152. Em: 
Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1976.
32  KEARNEY, R. First Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. p. 185. 
Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1976. 
33  SCHWEBEL, S. First Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. p. 152-
156. Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1979. 
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recursos.34 A explicação desse fenômeno acompanha grande parte das discussões 
relativas aos cursos d’água internacionais, visto que em grande parte os con"itos 
se resumem à tentativa dos Estados à montante de limitar a aplicabilidade e os 
efeitos das normas aos recursos hídricos transfronteiriços. Enquanto os Estados 
à jusante visavam estabelecer um escopo de aplicação abrangente e normas que 
garantissem uma efetiva proteção dos recursos compartilhados.35

Assim, em um contexto de estagnação das discussões sobre o conceito de 
cursos d’água internacionais, dada a decisão de postergar os debates relativos 
à de!nição do escopo geográ!co dos trabalhos em curso, surgiu o conceito de 
“sistema de cursos d’água”, descrito por Schwebel como uma moldura re!nada 
do conceito de bacia de drenagem.36 O sistema de cursos d’água consiste em um 
todo unitário que engloba não apenas os rios super!ciais transfronteiriços, mas 
também outras unidades hidrográ!cas, tais como lagos e canais.37 Essa de!nição 
foi criada com o intuito de servir apenas enquanto uma base provisória para os 
trabalhos da CDI, tentando conciliar a ênfase nos rios super!ciais transfrontei-
riços com a teoria do todo unitário, e foi logo retirada do projeto de artigos pelo 
relator subsequente, Jens Evensen.38

Após um período de confusão terminológica e retrocesso na de!nição dos 
cursos d’água internacionais, o quarto relator sobre o tema, Stephen McCa%rey, 
retornou a palavra “sistema” em colchetes à proposta de de!nição, e tomou a 
posição de que seria necessário discutir um conceito apenas quando o projeto 
de artigos estivesse mais consolidado.39 Desse modo, a de!nição do escopo dos 
trabalhos desenvolvidos pela CDI foi apenas apresentada de forma mais consis-
tente em 1991. A fórmula, então, adotada seria apenas levemente alterada antes 
de adquirir sua forma !nal, codi!cada pela UNWC.40 A de!nição possui em si 

34  SCHWEBEL, S. First Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. p. 152-
156. Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1979.
35  SCHWEBEL, S. First Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. p. 152-
156. Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1979.
36  INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Summary record of the 1554th meeting. p. 107. Em: 
Yearbook of the International Law Commission, vol. I, 1979.
37  SCHWEBEL, S. Second Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. p. 68. 
Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1982.
38  WESCOAT, J. Beyond the River Basin: Changing Geography of International Water Law Problems and 
International Watercourses Law. Colorado Journal of International Environmental Law and Policy. Vol. 3. 
N. 1. p. 301-330. 1992. p. 314-315.
39  WESCOAT, J. Beyond the River Basin: Changing Geography of International Water Law Problems and 
International Watercourses Law. Colorado Journal of International Environmental Law and Policy. Vol. 3. 
N. 1. p. 301-330. 1992. p. 317.
40  ARCARI, M; TANZI, A. #e United Nations Convention on the Law of International Watercourses: A 
Framework for Sharing. #e Hague: Kluwer Law International, 2001. p. 58.
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dois elementos centrais e mutualmente complementares, sendo eles o “sistema 
unitário” e a “desembocadura comum”:

Artigo 2. Termos utilizados
(b) ‘Curso d’água’ signi!ca um sistema de águas super!ciais e subterrâneas 
que, em virtude do seu relacionamento físico, constituem um sistema uni-
tário e normalmente "uindo para uma desembocadura comum.41 

Uma vez evidenciado o histórico bem como os posicionamentos con"i-
tantes que culminaram na adoção da fórmula conceitual dotada em 1991, faz-se 
necessária a identi!cação dos elementos presentes neste conceito, que seria pos-
teriormente reconhecido como costumeiro pela jurisprudência e pela doutrina 
internacional.

2.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CONCEITO DE CURSOS 
D’ÁGUA INTERNACIONAIS 

Conforme ilustra a de!nição proposta pelo artigo 2 da UNWC, o conceito 
de cursos d’água internacionais apresenta dois elementos constitutivos: o siste-
ma unitário e a desembocadura comum. Tais elementos constitutivos podem 
ser entendidos a partir de um embate histórico entre as tentativas de ampliar e 
reduzir o âmbito de aplicação das normas codi!cadas pela CDI. Nesse sentido, 
o elemento de sistema unitário foi criado de forma a englobar todos os compo-
nentes da complexa realidade hidrológica dos recursos hídricos transfronteiri-
ços,42 a !m de solucionar a principal limitação do conceito de rio internacional. 
Tal limitação é de ordem geográ!ca, referindo-se à negligência dos recursos hí-
dricos transfronteiriços outros que os rios super!ciais que atravessam fronteiras. 

41  “Article 2. Use of terms. (b) ‘Watercourse’ means a system of surface waters and groundwaters constitut-
ing by virtue of their physical relationship a unitary whole and normally "owing into a common terminus”. 
UNITED NATIONS. UN Watercourses Convention. Disponível em: http://www.unwatercoursesconven-
tion.org/the-convention/. Acesso em: 06/01/2019. Art. 2 (b).
42  ARCARI, M. #e draft articles on the law of international watercourses adopted by the International 
Law Commission: an overview and some remarks on selected issues. Natural Resources Forum. Vol. 21. N. 
3. p. 169-179. 1997. p. 171.

http://www.unwatercoursesconvention.org/the-convention/
http://www.unwatercoursesconvention.org/the-convention/
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Essa negligência impossibilitaria uma regulação uni!cada de recursos naturais 
que são conectados e interdependentes.43 

O elemento da desembocadura comum, em sentido contrário, foi criado 
com o intuito de limitar o escopo geográ!co de aplicação das normas referentes 
aos cursos d’água internacionais,44 uma vez que a bacia de drenagem possui uma 
abrangência considerada exacerbada por uma parcela signi!cativa dos Estados 
por englobar em seu escopo as terras que circundam os recursos hídricos trans-
fronteiriços.45 A partir dessas perspectivas, as peculiaridades desses elementos 
serão abordadas nas próximas seções.

2.2.1 O SISTEMA UNITÁRIO

O sistema unitário, primeiro elemento do conceito de cursos d’água inter-
nacionais, demonstra uma visão holística dos componentes hídricos que com-
põem um curso d’água. As próprias normas concebidas pela CDI pressupunham 
a consideração da integridade do sistema hidrológico, visto que os efeitos de 
uma atividade realizada em uma parte do sistema podem afetar todo o resto 
dos componentes hídricos anexos.46 Dessa forma, o regime do uso equitativo de 
recursos compartilhados pode ser in"uenciado por interferências em qualquer 
parte do sistema, e não apenas na região arti!cialmente delimitada pelo conceito 
de rio internacional, ou seja, em rios super!ciais contíguos e sucessivos.47 A mes-
ma assertiva também se aplica à norma da proibição do dano transfronteiriço e 
às disposições relativas às medidas planejadas.48

Ressalva-se, no entanto, que a UNWC foi redigida com um foco primor-
dialmente voltado às águas super!ciais. Assim, o componente transfronteiriço 

43  CAFLISCH, L. Règles Générales du Droit des Cours d’Eau Internationaux. In: Collected Courses of the 
Hague Academy of International Law. Vol. 219. Leiden: Brill | Nijho%, 1989. p. 31. 
44  INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Draft articles on the law of the non-navigational uses of 
international watercourses and commentaries thereto and resolution on transboundary con!ned groundwater. 
Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two, 1994. p. 90.
45  SETTE-CÂMARA, J. Pollution of international rivers. In: Collected Courses of the Hague Academy of 
International Law. Vol. 186. Leiden: Brill | Nijho%, 1984. p. 128.
46  MCCAFFREY, S. #e UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Wa-
tercourses: Prospects and Pitfalls. Disponível em: https://www.unece.org/!leadmin/DAM/env/water/cwc/
legal/UNConvention_McCa%rey.pdf. Acesso em: 22/02/2019. p. 18.
47  MCCAFFREY, S. Seventh Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. p. 
50. Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1991. 
48  MCCAFFREY, S. Seventh Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. p. 
50. Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1991.

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/cwc/legal/UNConvention_McCaffrey.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/cwc/legal/UNConvention_McCaffrey.pdf
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central do sistema unitário deve ser um recurso hídrico super!cial, de forma que 
as águas subterrâneas apenas compõem um curso d’água de forma subsidiária, 
ou seja, se conectadas ao componente transfronteiriço central.49 Entretanto, resta 
o questionamento de quais elementos super!ciais podem ser enquadrados no 
conceito de cursos d’água internacionais independentemente de estarem conec-
tados à um outro corpo d’água transfronteiriço.

Quanto a essa questão, a CDI não estabelece qualquer critério aparente de 
hierarquia entre as águas super!ciais no projeto de artigos da UNWC. Portanto, 
os elementos super!ciais do todo unitário de um curso d’água internacional po-
dem assumir diversas formas, naturais (ex: lagos ou rios) e arti!ciais (ex. canais), 
sem subordinação entre si.50 

Assim, a CDI estabelece basicamente dois critérios para a delimitação do 
todo unitário de um curso d’água internacional, sendo estes a presença de um 
recurso hídrico transfronteiriço super!cial e a interdependência física dos ele-
mentos constitutivos do sistema hídrico em questão.51 Dessa forma, restariam 
excluídos do escopo geográ!co da UNWC apenas as águas subterrâneas não 
conectadas a um corpo d’água super!cial transfronteiriço.52

Considerando o caso especí!co dos canais, estes foram expressamente in-
cluídos na lista exempli!cativa dos seus elementos constitutivos, sendo assim in-
troduzidos no escopo geográ!co de cursos d’água internacionais.53 Contudo, tal 
inclusão foi objeto de controvérsia, sendo que alguns dos membros da Comissão 
consideraram enquanto um pressuposto que os cursos d’água poderiam ser fruto 
exclusivo de fenômenos naturais.54 

Ainda assim, considerando a evolução do conceito de cursos d’água inter-
nacionais, ressalta-se que o acordo que possibilitou um maior consenso entre os 

49  ECKSTEIN, G; ECKSTEIN, Y. A Hydrogeological Approach to Transboundary Ground Water Re-
sources and International Law. Am. U. Int’l L. Rev. Vol. 19. 2003. p. 241. 
50  MCCAFFREY, S. Seventh Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. p. 
51. Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1991.
51  INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Draft articles on the law of the non-navigational uses of 
international watercourses and commentaries thereto and resolution on transboundary con!ned groundwater. 
Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two, 1994. p. 90.
52  INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Draft articles on the law of the non-navigational uses of 
international watercourses and commentaries thereto and resolution on transboundary con!ned groundwater. 
Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two, 1994. p. 90.
53  INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Draft articles on the law of the non-navigational uses of 
international watercourses and commentaries thereto and resolution on transboundary con!ned groundwater. 
Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two, 1994. p. 90. 
54  INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Draft articles on the law of the non-navigational uses of 
international watercourses and commentaries thereto and resolution on transboundary con!ned groundwater. 
Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two, 1994. p. 90.
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Estados foi a expansão do escopo geográ!co do conceito tradicional de rio inter-
nacional para abranger todo o sistema unitário de águas super!ciais transfron-
teiriças, bem como as águas subterrâneas anexas, sem incluir, no entanto, as ter-
ras da região da bacia de drenagem.55 Não há aqui qualquer limitação referente à 
eventual natureza das águas super!ciais, o que seria até mesmo contraditório com 
o conceito de todo unitário. Dessa forma, um curso d’água se torna internacional 
se qualquer de seus elementos super!ciais atravessarem fronteiras, podendo o 
elemento transfronteiriço ser, inclusive, um canal arti!cial.56 Em todo o espectro 
de recursos hídricos transfronteiriços, apenas as águas subterrâneas não conec-
tadas a um corpo d’água super!cial restam excluídas do âmbito de aplicação das 
normas referentes aos cursos d’água internacionais, o que se deve ao caráter de 
subsidiariedade das águas subterrâneas presente na de!nição do escopo geográ-
!co da UNWC.57 

Entretanto, uma parcela da doutrina estabelece que, como as águas subter-
râneas, os canais podem apenas compor um curso d’água internacional de forma 
subsidiária.58 Essa limitação do escopo geográ!co se dá por meio do próximo 
elemento da de!nição a ser analisado, a partir de uma análise de razoabilidade 
contido na ideia da desembocadura comum, não havendo inicialmente qualquer 
limitação ao enquadramento do Silala enquanto um curso d’água internacional 
no que se refere ao primeiro elemento da de!nição abordada. 

2.2.2 A DESEMBOCADURA COMUM

O segundo elemento da de!nição, a desembocadura comum, foi concebido 
enquanto um meio de limitar o escopo geográ!co da UNWC, de forma a impe-
dir que duas ou mais bacias de drenagem conectadas sazonalmente ou de forma 
arti!cial pudessem integrar um mesmo conjunto unitário para os propósitos da 

55  ARCARI, M. #e draft articles on the law of international watercourses adopted by the International 
Law Commission: an overview and some remarks on selected issues. Natural Resources Forum. Vol. 21. N. 
3. p. 169-179. 1997. p. 171.
56  MESHEL, T. What’s in a name? #e Silala waters and the applicability of international watercourse law. 
Questions of International Law. Zoom-In 39. p. 5-22. 2017. p. 8. 
57  ECKSTEIN, G; ECKSTEIN, Y. A Hydrogeological Approach to Transboundary Ground Water Re-
sources and International Law. Am. U. Int’l L. Rev. Vol. 19. 2003. p. 241.
58  BOISSON DE CHAZOURNES, L. Fresh Water in International Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2013. p. 28.
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convenção.59 Esse elemento foi inserido na de!nição de cursos d’água interna-
cionais em função da preocupação da CDI de que sistemas hídricos diversos 
com uma interação ín!ma pudessem integrar o todo unitário de um mesmo 
curso d’água internacional.60

Criou-se, assim, um limite de razoabilidade, impedindo a fusão jurídica 
de dois cursos d’água distintos, que visava dar mais precisão à delimitação do 
escopo geográ!co da UNWC.61 Contudo, a existência de uma desembocadura 
comum não é um critério absoluto, pois ele incorpora em si exceções ligadas à 
sazonalidade e à outras complexidades dos sistemas hidrológicos.62 Assim, a efe-
tiva análise da delimitação do escopo geográ!co da UNWC deve ser realizada 
com fundamento no senso comum e julgamento prático da realidade do caso 
concreto.63

O último relator especial sobre o tema dos cursos d’água internacionais, 
Robert Rosenstock, sugeriu a retirada desse elemento do referido conceito sob a 
justi!cativa de se tratar de uma simpli!cação sem propósito e incorreta do ponto 
de vista hidrológico.64 Em contrapartida, outros membros da CDI consideraram 
essencial que o elemento da desembocadura comum compusesse a de!nição dos 
cursos d’água internacionais, visto que ele poderia auxiliar na identi!cação do 
elemento central de um sistema hídrico, de forma a facilitar a delimitação das 
fronteiras entre diferentes cursos d’água.65

O elemento da desembocadura comum tem uma função essencial no caso 
especí!co dos canais. Em sua ausência, seria possível utilizar os canais com o 
intuito de criar uma unidade arti!cial entre diferentes cursos d’água interna-
cionais.66 Assim, os canais integram um curso d’água internacional por meio 
59  RIEU-CLARKE, A; MOYNIHAN; R; MAGSIG; B. UN Watercourses Convention: User’s Guide. 
Dundee: IHP-HELP Centre for Water Law, Policy and Science, 2012. p. 75.
60  INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Summary record of the 2213th meeting. p. 49. Em: Year-
book of the International Law Commission, vol. I, 1991.
61  INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Report of the International Law Commission on the 
work of its forty-third session, 29 April - 19 July 1991, O$cial Records of the General Assembly, Forty-sixth 
session, Supplement No. 10. p. 64-65. Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two, 
1991. 
62  RIEU-CLARKE, A; MOYNIHAN; R; MAGSIG; B. UN Watercourses Convention: User’s Guide. 
Dundee: IHP-HELP Centre for Water Law, Policy and Science, 2012. p. 75.
63  INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Draft articles on the law of the non-navigational uses of 
international watercourses and commentaries thereto and resolution on transboundary con!ned groundwater. 
Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two, 1994. p. 91.
64  ROSENSTOCK, R. Second Report on the law of non-navigational uses of international watercourses. p. 
116. Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II (1), 1994.
65  INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Summary record of the 2309th meeting. p. 86. Em: Year-
book of the International Law Commission, vol. I, 1993. 
66  INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Report of the International Law Commission on the 
work of its forty-!fth session, 3 May - 23 July 1993, O$cial Records of the General Assembly, Forty-eighth 
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de uma análise de razoabilidade. Para alguns autores, isso signi!ca que canais 
podem ser apenas elementos subsidiários de um curso d’água internacional, mas 
nunca o elemento central.67 

Nesse sentido, seria imprudente especular acerca do enquadramento ju-
rídico do Silala sem um embasamento fático sólido, uma vez que o elemento 
da desembocadura comum consiste em um índice de razoabilidade que pode 
apenas ser veri!cado por meio de uma minuciosa investigação dos atributos fí-
sicos do recurso hídrico compartilhado. No entanto, em suma, pode-se observar 
duas possibilidades principais que tem consequências jurídicas razoavelmente 
concretas, que são as versões antagônicas apresentadas pelas partes litigantes no 
caso Silala. 

A primeira realiza-se na medida em que se considera que o Silala con!gura 
um curso natural transfronteiriço anterior à canalização, como proposto pelo 
Chile, de forma que os canais integrariam esse curso d’água internacional apenas 
enquanto elementos subsidiários, situação na qual haveria um forte argumento 
para que a CIJ enquadrasse o Silala no conceito de curso d’água internacional. 
Nesse contexto, como o "uxo de água canalizado serviria apenas para incremen-
tar o "uxo natural do Silala, o critério de razoabilidade do elemento da desem-
bocadura comum pesaria mais para o sentido da aplicação do direito dos cursos 
d’água internacionais a esse recurso.68 Quanto à extensão do todo unitário do 
Silala ao aquífero transfronteiriço de onde são derivadas as águas canalizadas,69 o 
presente estado dos fatos não permite que sejam realizadas suposições a respeito 
desse recurso.

Em contraposição ao primeiro cenário, a segunda situação se realizaria no 
caso de o "uxo transfronteiriço do Silala ser inteiramente derivado das águas 
canalizadas, como sustentado pela Bolívia. Nesse contexto, o elemento central 
do sistema hídrico seria claramente o aquífero transfronteiriço do qual são deri-
vados os canais. Assim, não seria razoável aplicar as normas referentes aos cursos 
d’água internacionais a um todo unitário cujo elemento central é claramente um 

session, Supplement No. 10. p. 88. Em: Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two, 
1993.
67  BOISSON DE CHAZOURNES, L. Fresh Water in International Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2013. p. 28.
68  MULLIGAN, B; ECKSTEIN, G. #e Silala/Siloli Watershed: Dispute over the Most Vulnerable Basin 
in South America. Water Resources Development. Vol. 27. N. 3. p. 595-606. 2011. p. 603.
69  ECKSTEIN, G. #e Silala Basin: One of the Most Hydropolitically Vulnerable Basins in the World. 
Disponível em: https://www.internationalwaterlaw.org/blog/2011/10/27/the-silala-basin-one-of-the-most-
-hydropolitically-vulnerable-basins-in-the-world/. Acesso em: 12/12/2018. p. 596.

https://www.internationalwaterlaw.org/blog/2011/10/27/the-silala-basin-one-of-the-most-hydropolitically-vulnerable-basins-in-the-world/
https://www.internationalwaterlaw.org/blog/2011/10/27/the-silala-basin-one-of-the-most-hydropolitically-vulnerable-basins-in-the-world/
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aquífero. Dessa forma, poderia ser analisada a con!guração do Silala enquanto 
integrante do todo unitário de um aquífero internacional nos termos do Projeto 
de Artigos sobre Aquíferos Transfronteiriços,70 mas tal enquadramento ultra-
passa os limites de abrangência do presente estudo.

3 A ORIGEM DO SILALA: CONTEXTUALIZAÇÃO 
HISTÓRICA E CIENTÍFICA

A controvérsia relativa ao Silala apresenta uma complexidade factual sin-
gular, uma vez que as partes litigantes divergem não apenas em suas versões his-
tóricas, mas também cientí!cas. No âmbito histórico, a disputa principal envolve 
a Bolívia ter ou não consentido à aplicação das normas jurídicas regime jurídico 
dos cursos d’água internacionais ao Silala. No âmbito das considerações cien-
tí!cas, por sua vez, discute-se o caráter natural ou arti!cial do "uxo do Silala. 

Assim, a presente leitura contextual buscará apresentar de maneira deta-
lhada estes fatores históricos e técnicos que serão essenciais à construção jurídica 
do caso. Dessa forma, as considerações históricas serão delineadas em torno dos 
acontecimentos que con!rmam ou contestam a existência desse consentimento; 
enquanto os elementos técnicos serão delineados a partir das postulações do 
Chile e da Bolívia. Nesse sentido, o Chile alega que o Silala possui um "uxo 
transfronteiriço natural, ou seja, mesmo antes de qualquer eventual canalização, 
o Silala atravessava a fronteira chileno-boliviana em função da topogra!a da 
região onde ele se encontra.71 Por outro lado, a Bolívia busca trazer evidências 
de que o Silala atravessa a fronteira para o lado chileno em função de uma ca-
nalização recente.72

70  VUCIC, M. Silala Basin Dispute – Implications for the Interpretation of the Concept of International 
Watercourse. Belgrade Law Review. No. 4. p. 91-111. 2017. p. 98; INTERNATIONAL LAW COMMIS-
SION. Draft articles on the Law of Transboundary Aquifers. Em: Yearbook of the International Law Com-
mission, vol. II, Part Two, 2008. art. 2.
71  REPUBLICA DE CHILE. Case of the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala 
(Chile v. Bolívia). Application Instituting Proceedings. Disponível em: https://www.icj-cij.org/!les/case-re-
lated/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf. Acesso em: 06/12/2018. p. 10-20.
72  INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Case of the Dispute over the Status and Use of the Wa-
ters of the Silala (Chile v. Bolívia). Order of 15 November 2018. Disponível em: https://www.icj-cij.org/!les/
case-related/162/162-20181115-ORD-01-00-EN.pdf. Acesso em: 12/12/2018. p. 2.

https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20181115-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20181115-ORD-01-00-EN.pdf
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3.1 CONTEXTO HISTÓRICO

O Caso sobre a “Disputa acerca do Status e do Uso das Águas do Silala” 
surgiu, principalmente, em decorrência da con"ituosa relação entre o Chile e a 
Bolívia. Tal disputa se desenrolou tangencialmente à controvérsia sobre o acesso 
ao mar, que se resolveu judicialmente por meio da CIJ em favor do Chile em 
2018.73 Contudo, antes de compreender as conexões entre a disputa relativa ao 
Silala e ao caso que se discutiu em 2018, é importante retornar ao momento 
inicial de ruptura. Desse modo, o con"ito em relação ao Silala iniciou-se por 
um acontecimento aparentemente de pouca relevância que culminou em uma 
querela de proporções singulares no âmbito da gestão compartilhada de recursos 
hídricos transfronteiriços. 

No dia 4 de maio de 1996, o periódico El Diario publicou em primeira pá-
gina a denúncia de que o Chile haveria desviado as águas do Silala de forma ar-
ti!cial.74 Em resposta a essa manchete, o chanceler boliviano Antonio Aranibar 
declarou que o Silala é um rio internacional, sendo a parte superior pertencente 
à Bolívia e a parte inferior ao Chile. Por meio dessa declaração, Aranibar tam-
bém ressaltou que, apesar da canalização realizada no Silala, não existia qualquer 
desvio arti!cial que transportava suas águas em direção ao Chile.75 

73  INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Case of the Obligation to Negotiate Access to the Paci!c 
Ocean (Bolivia v. Chile). Disponível em: https://www.icj-cij.org/!les/case-related/153/153-20181001-JUD-
-01-00-EN.pdf. Acesso em: 12/12/2018. p. 54-55.
74  EL DIARIO. EL DIARIO alertó que Chile usó indebidamente aguas del Silala. Disponível em: http://
www.eldiario.net/noticias/2016/2016_04/nt160408/principal.php?n=63&-el-diario-alerto-que-chile-uso-
-indebidamente-aguas-del-silala. Acesso em: 12/12/2018.
75  “COMUNICADO DE PRENSA: El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, ante recientes publi-
caciones periodísticas referidas a una supuesta desviación de las aguas del fronterizo río Silala por parte de 
Chile y de una consiguiente presunta penetración chilena a territorio boliviano, tiene a bien informar a la 
opinión pública lo siguiente: 1. Por instrucciones del señor Canciller de la República Dr. Antonio Aranfoar 
Quiroga la presidencia de la Comisión Nacional de Soberanía y Limites presentó un informe técnico sobre la 
índole internacional del mencionado río. 2. El Silala es un río que tiene origen en una vertiente que brota al 
pie del cerro del mismo nombre, en territorio de Bolivia, e ingresa posteriormente a territorio de Chile. Dicho 
de otro modo, Bolivia es dueña del curso superior de ese río y Chile del inferior. 3. La existencia de canales 
de captación de aguas en esa zona se remonta a !nales del siglo pasado, cuando empezaron los trabajos de 
conexión ferroviaria con Antofagasta, que continuaron tras la guerra de 1879. Esos datos se hallan registrados 
en los sucesivos informes sobre revisión de hitos en base a trabajos de campo efectuados a partir de 1906 y que 
cursan en los acuerdos que tienen que ver con la construcción de la citada línea férrea y con el uso del agua 
para las locomotoras de ese entonces. 4. La comisión mixta Bolivia-Chile levantó un mapa o!cial que muestra 
con claridad que la llamada “represa” o “canalización Silala” se encuentra en territorio chileno. No existe, por 
tanto, ningún desvió de aguas. Todo esto quedó con!rmado durante los trabajos de campo que realizó dicha 
Comisión Mixta en los años 1992, 1993 y 1994. 5. En la frontera boliviano-chilena no está asentado ningún 
batallón ni regimiento “Mejillones”. De acuerdo con el departamento III del Comando General de Ejército, 
la guarnición militar boliviana que tiene puestos adelantados en San Pablo de Napa, Chiguana y Chela, y que 
patrullan la región del Silala, es el batallón 27 “Antofagasta” ubicado en la población de Kolcha-K y depen-
diente de la Décima división de Tupiza. En consecuencia, la versión sobre que el “Batallón Mejillones” compra 
agua a la empresa chilena “Cruz Blanca” carece de veracidad. Además, el batallón “Mejillones” está radicado 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/153/153-20181001-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/153/153-20181001-JUD-01-00-EN.pdf
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_04/nt160408/principal.php?n=63&-el-diario-alerto-que-chile-uso-indebidamente-aguas-del-silala
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_04/nt160408/principal.php?n=63&-el-diario-alerto-que-chile-uso-indebidamente-aguas-del-silala
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_04/nt160408/principal.php?n=63&-el-diario-alerto-que-chile-uso-indebidamente-aguas-del-silala
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Além disso, o Dr. Teodoro Imaña-Castro, um dos acadêmicos bolivianos 
que compôs a comissão organizada pelo então prefeito de Potosí para veri!car a 
situação real do Silala após as denúncias publicadas pelo El Diario, corroborou 
com a tese de Aranibar em seu relatório ao declarar que:

O curso do rio Silala (…) corre do Leste ao Sudeste em direção ao territó-
rio chileno. Tem suas nascentes atrás da colina Silala em uma planície do 
leste da colina, em encostas, “olhos” ou nascentes de água (três principais e 
seis menores). (…) Essas águas provenientes dos nove “olhos” dão origem 
ao leito que, em virtude do terreno, se dirigem em direção ao Sudoeste, 
verso território chileno.76 

Tais pronunciamentos indicam que, até o momento em que foram profe-
ridos, a natureza do "uxo das águas do Silala por meio da fronteira ainda não 
era disputada.77 Entretanto, o governo boliviano não tardaria em contestar essas 
declarações. O próprio Aranibar chegou a se retratar publicamente por sua de-
claração, a!rmando que o Silala não poderia sequer ser considerado um rio.78

No ano seguinte, o governo boliviano alterou radicalmente seu posicio-
namento e revogou a concessão que permitia ao Chile utilizar as águas prove-
nientes do Silala, sob a justi!cativa de que o propósito da concessão teria sido 

en Huachacalla, departamento de Oruro. 6. En cuanto a que algunos hitos habrían sido removidos, la foto-
grafía publicada en un periódico local presenta unos “mojones” incluso uno caído, que no corresponden a la 
demarcación efectuada por la Comisión Mixta, pues los hitos usados son metálicos todos sin excepción, desde 
la demarcación de 1906 y por norma del Protocolo Reglamentario de 1942. Consiguientemente, tampoco es 
cierto que hubiese producido una alteración de los hitos. 7. El informe de la Comisión Nacional de Soberanía 
y Límites, en síntesis, deja constancia de que no hay ninguna obra o modi!cación, desvío de aguas ni alteración 
de hitos el la época actual. 8. No obstante, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, dado que las aguas 
del río Silala son aprovechadas desde hace más de un siglo por Chile y no por Bolivia, y en razón de que el 
Estado boliviano debe ser bene!ciario del costo de tales aguas, incorporará este tema en la agenda bilateral. 
9. Finalmente la cancillería de la Republica recuerda que la vigilancia y resguardo material de las fronteras 
nacionales, son competencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Fronteriza de la Polícia Boliviana. La Paz, 
mayo 7 de 1996. DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACION DIPLOMATICA”. REPUBLICA DE 
CHILE. Case of the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. Bolívia). Appli-
cation Instituting Proceedings. Disponível em: https://www.icj-cij.org/!les/case-related/162/162-20160606-
APP-01-00-EN.pdf. Acesso em: 06/12/2018. Anexo 15. 
76  Todas as citações diretas do presente trabalho foram traduzidas de forma livre no corpo do texto, e suas 
versões originais podem ser encontradas nas notas de rodapé respectivas. “El curso del río Silala (...) corre Este 
a Sudoeste hacia territorio chileno. Tiene sus nacientes detrás del cerro Silala en una planicie del oriente del 
cerro, en vertientes, “ojos” o surgentes de agua (tres principales y seis menores). (...) Esas aguas provenientes 
de nueve “ojos” dan origen al cauce que, por la inclinación del terreno, de dirigen en dirección al Suroeste, 
hacia territorio chileno”. HORZELLA, B. Negociaciones en torno al Río Silala. Biblioteca del Congresso 
Nacional de Chile. BCN Informe. p. 4-5.
77  REPUBLICA DE CHILE. Case of the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala 
(Chile v. Bolívia). Application Instituting Proceedings. Disponível em: https://www.icj-cij.org/!les/case-re-
lated/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf. Acesso em: 06/12/2018.
78  QUIROGA, A. El Mito del Silala. Disponível em: http://antoniobaz.orgfree.com/descargas/Libro_
Mito_Silala.pdf. Acesso em: 09/12/2018. p. 24.

https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
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subvertido.79 Tal concessão remonta às negociações de paz do último grande 
con"ito entre o Chile e a Bolívia. 

Tudo se iniciou no começo do século XX, logo após a guerra que culminou 
na perda do litoral para a Bolívia, além da divisão da Bacia do Silala, previa-
mente localizada integralmente em território boliviano.80 Em 1904, o Tratado 
de Paz e Amizade celebrado entre o Chile e a Bolívia demonstrou pela primeira 
vez o reconhecimento bilateral da existência do Silala na qualidade de um rio, 
mesmo que mapas anteriores encomendados pelo Chile (1884) e pela Bolívia 
(1890) já o retratassem enquanto tal.81 Nesse sentido, surgem diferentes versões 
quanto ao início dos trabalhos de canalização. Autores bolivianos sugerem que a 
canalização se iniciou em 1888, logo antes da realização do mapa boliviano, en-
quanto a doutrina chilena se atém à versão de que os trabalhos teriam debutado 
em 1908, data posterior ao reconhecimento bilateral do Silala enquanto um rio 
internacional.82 

Então, em 1906, o Chile concedeu à Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia 
(FCBA) o direito de utilizar as águas do Silala em território chileno com o 
propósito de aumentar o "uxo de água que alimenta o porto de Antofagasta.83 
A FCBA precisava de um fornecimento contínuo de água para possibilitar o 
funcionamento da malha ferroviária na região, e as águas do Silala se tornaram a 
solução ideal em função de sua qualidade e de sua localização. Assim, a empresa 
também requisitou à Bolívia uma canalização para incrementar o "uxo existen-
te. Além disso, a FCBA ainda se dispôs a reservar um terço das águas para uso 
público, mas a Bolívia não demonstrou interesse nas águas até recentemente, 
quando declarou sua soberania absoluta sobre o recurso.84

79  ROSSI, C. #e Transboundary Dispute Over the Waters of the Silala/Siloli. Disponível em: https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2951271. Acesso em: 12/12/2018. p. 1.
80  MULLIGAN, B; ECKSTEIN, G. #e Silala/Siloli Watershed: Dispute over the Most Vulnerable Basin 
in South America. Water Resources Development. Vol. 27. N. 3. p. 595-606. 2011. p. 598.
81  REPUBLICA DE CHILE. Case of the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala 
(Chile v. Bolívia). Application Instituting Proceedings. Disponível em: https://www.icj-cij.org/!les/case-re-
lated/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf. Acesso em: 06/12/2018. p. 4.
82  HORZELLA, B. Negociaciones en torno al Río Silala. Biblioteca del Congresso Nacional de Chile. 
BCN Informe. p. 7.
83  REPUBLICA DE CHILE. Case of the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala 
(Chile v. Bolívia). Application Instituting Proceedings. Disponível em: https://www.icj-cij.org/!les/case-re-
lated/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf. Acesso em: 06/12/2018. p. 5.
84  MULLIGAN, B; ECKSTEIN, G. #e Silala/Siloli Watershed: Dispute over the Most Vulnerable Basin 
in South America. Water Resources Development. Vol. 27. N. 3. p. 595-606. 2011. p. 598.
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Dessa forma, em 1908, o "uxo do Silala foi modi!cado pelo projeto de ca-
nalização possibilitado pela concessão da Bolívia.85 Tal concessão foi outorgada 
pela Prefeitura de Potosí à FCBA de forma completamente gratuita e, apesar das 
dúvidas que circundam essa ausência de onerosidade, não há uma resposta clara 
acerca dos motivos que culminaram nesse compromisso.86 São encontradas na 
doutrina chilena interpretações dos termos da concessão boliviana para a!rmar 
que, à época da construção dos canais, não havia dúvidas quanto ao status do 
Silala enquanto um rio transfronteiriço.87 

A partir de 1962, a FCBA realizou uma conversão de sua frota de locomo-
tivas, e o diesel começou a ser utilizado para substituir o motor à vapor. Assim, 
a água que era destinada ao abastecimento do sistema ferroviário começou a ser 
aproveitada para o consumo humano nas comunidades de Sierra Gorda e Baque-
dano, localizadas na parte chilena da fronteira. A partir de então, surgiram mo-
vimentos que urgiam ao governo boliviano para que cobrasse pela utilização das 
águas do Silala, o que eventualmente levaria à concepção de que o Chile teria 
uma dívida histórica em relação à Bolívia.88 Assim, com base nesses elementos 
fáticos, a Bolívia revogou a concessão para a utilização da águas do Silala em 
função da subversão de seu propósito inicial. 

Em seguida à revogação da concessão, a Bolívia começou a tomar medi-
das unilaterais em relação ao Silala, adotando a postura de que o Silala estaria 
exclusivamente sobre seu domínio.89 Em 1999, a Bolívia autorizou a licitação 
das águas do Silala, o que foi contestado pelo Chile sob a justi!cativa de que 
não seria possível submeter as águas de um curso d’água internacional à uma 
licitação nacional.90 Não obstante aos protestos chilenos, a empresa boliviana, 

85  ESCOBARI, A. Los Con"ictos entre Bolivia y Chile. p. 13-40. Em: AGENCIA PARA EL DESAR-
ROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS. Aguas en Fronteras. La Paz: ADE-
MAF, 2016. p. 19.
86  FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN. Silala: las aguas de la discordia. Disponível em: https://www.'guz-
man.cl/wp-content/uploads/2018/05/iyp_39.pdf. Acesso em: 28/02/2019. p. 2.
87  A concessão boliviana se refere ao Silala através dos termos “águas”, “vertentes” e “rio. Apesar dos diferen-
tes signi!cados que possam ser atribuídos a essas palavras individualmente, a interpretação chilena postula que 
o verdadeiro signi!cado desses termos pode ser encontrado na complementariedade mútua desses elementos, 
de forma que todos eles se referem às águas de vertente que formam um rio, que receberá a denominação 
comum de Silala. VON CHRISMAR, J. El Silala es un rio y como tal debe ser considerado. Política y Estra-
tegia. N. 93. p. 72-92. 2004. p. 86-87.
88  HORZELLA, B. Negociaciones en torno al Río Silala. Biblioteca del Congresso Nacional de Chile. 
BCN Informe. p. 8.
89  ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Canciller: Bolivia no amenaza y tiene derecho a ejercer 
soberanía sobre el Silala. Disponível em: http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20160324/20873. Acesso em: 
12/12/2018.
90  HORZELLA, B. Negociaciones en torno al Río Silala. Biblioteca del Congresso Nacional de Chile. 
BCN Informe. p. 9.

https://www.fjguzman.cl/wp-content/uploads/2018/05/iyp_39.pdf
https://www.fjguzman.cl/wp-content/uploads/2018/05/iyp_39.pdf
http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20160324/20873
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DUCTEC S.R.L., ganhou a licitação para a utilização das águas do Silala por 
40 anos. Tal ato jurídico foi declarado pelo Chile como carente de e!cácia, pois 
a própria licitação seria ilícita perante o direito internacional. Em resposta aos 
protestos chilenos, o chanceler boliviano declarou que a Bolívia não resistia ao 
diálogo, mas ressalvou que o governo boliviano não estava aberto a reconsiderar 
o enquadramento do Silala enquanto um recurso hídrico doméstico.91 

Assim, a DUCTEC tentou cobrar das companhias chilenas pela utilização 
das águas do Silala, mas sem sucesso. Em 2003, o fracasso da DUCTEC em re-
alizar tal cobrança levou o governo boliviano a rescindir o contrato previamente 
realizado com a companhia boliviana.92 Eventualmente, os dois países come-
çaram a cooperar, e o Silala foi apresentado como um dos tópicos da agenda 
bilateral em 2006. 

As negociações levariam à uma proposta de acordo bilateral em 2009, que 
nunca chegou a ser adotado.93 Tal acordo apresenta um modelo bem claro de 
repartição das águas do Silala. Em seu artigo 6, o acordo estabelece:
 

As Partes estabelecem, em conformidade com o Artigo 2, que do volu-
me total das águas do Silala, ou Siloli, que "uem por meio da fronteira 
(100%), 50% correspondem, inicialmente, ao Estado Plurinacional de 
Bolivia, são de sua livre disponibilidade e as poderá utilizar em seu terri-
tório ou autorizar sua captação para seu uso por terceiros, incluindo sua 
condução ao Chile. Essa porcentagem poderá ser incrementada em favor 
da Bolivia, em função dos resultados dos estudos conjuntos que forem 
implementados no âmbito do presente Acordo.94

 

91  HORZELLA, B. Negociaciones en torno al Río Silala. Biblioteca del Congresso Nacional de Chile. 
BCN Informe. p. 9.
92  MULLIGAN, B; ECKSTEIN, G. #e Silala/Siloli Watershed: Dispute over the Most Vulnerable Basin 
in South America. Water Resources Development. Vol. 27. N. 3. p. 595-606. 2011. p. 598.
93  REPUBLICA DE CHILE. Case of the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala 
(Chile v. Bolívia). Application Instituting Proceedings. Disponível em: https://www.icj-cij.org/!les/case-re-
lated/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf. Acesso em: 06/12/2018. p. 7.
94  “Las Partes establecen, de conformidad con el Artículo 2, que del volumen total del agua del Silala o 
Siloli, que "uye a través de la frontera (100%), el 50% corresponde, inicialmente, al Estado Plurinacional de 
Bolivia, es de su libre disponibilidad y lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para su uso 
por terceros, incluyendo su conducción a Chile. Este porcentaje podrá ser incrementado a favor de Bolivia, en 
función de los resultados de los estudios conjuntos que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo”. ES-
TADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA; REPUBLICA DE CHILE. El acuerdo inicial sobre el Silala, 
o Siloli. Disponível em: https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Silala/SilalaAgree-
ment2009_Spanish.pdf. Acesso em: 01/03/2019. Art. 6.

https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Silala/SilalaAgreement2009_Spanish.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Silala/SilalaAgreement2009_Spanish.pdf
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Assim, a água poderia ser utilizada pela Bolívia ou continuar sendo con-
duzida ao Chile, que em contrapartida pagaria pela porcentagem utilizada con-
forme os valores estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente e Água da 
Bolívia.95 Entretanto, em 2010, a Bolívia retornou ao seu posicionamento ante-
rior de clamar soberania absoluta sobre as águas do Silala, a!rmando que não 
se tratava de um curso d’água internacional. O governo boliviano chegou até 
mesmo a indicar que o Chile deveria pagar mais de um bilhão de dólares a título 
de dívida histórica pela utilização das águas do Silala. Assim, a Bolívia tentou 
inserir um artigo no acordo sobre a dívida histórica, o que culminou fatalmente 
na cessação das negociações.96 

Concomitantemente às negociações, a Bolívia começou a analisar uma sé-
rie de projetos a serem implementados no Silala. O governo boliviano cogitou, 
inclusive, engarrafar a água do Silala para !ns comerciais com o slogan “Drink 
Silala water for sovereignty”, além de realizar um estudo sobre a viabilidade de 
implementar uma usina hidrelétrica no lado boliviano da fronteira.97 Além disso, 
foi inaugurado uma incubadora de trutas e está sendo estudada a viabilidade de 
um bombeamento de águas até a Laguna Colorada, projetos esses que consumi-
riam a integridade das águas do Silala.98 

E assim, em 6 de junho de 2016, o Chile iniciou os procedimentos perante 
a CIJ.99 O processo ainda está em seu estágio inicial, sendo ainda muito precipi-
tado deduzir conclusões de!nitivas sobre os fatos con"itantes que acabam de ser 
descritos. Como pode ser observado no desenvolvimento histórico apresentado, 
existe uma complexa dinâmica de cooperação entre as partes desse con"ito, de 
forma que grande parte dos fatos são disputados pelas partes. Portanto, o caráter 
instável das negociações entre o Chile e a Bolívia di!cultam imensamente a 
análise de um eventual consentimento boliviano ao enquadramento do Silala 
enquanto um curso d’água internacional.

95  ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA; REPUBLICA DE CHILE. El acuerdo inicial sobre 
el Silala, o Siloli. Disponível em: https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Silala/Si-
lalaAgreement2009_Spanish.pdf. Acesso em: 01/03/2019. Art. 13.
96  MULLIGAN, B; ECKSTEIN, G. #e Silala/Siloli Watershed: Dispute over the Most Vulnerable Basin 
in South America. Water Resources Development. Vol. 27. N. 3. p. 595-606. 2011. p. 600.
97  GALLAND, F. L’eau : un problème stratégique pour le nord du Chili. GÉOÉCONOMIE. N. 49. p. 
95-102. 2009. p. 98.
98  HORZELLA, B. Negociaciones en torno al Río Silala. Biblioteca del Congresso Nacional de Chile. 
BCN Informe. p. 12-13.
99  REPUBLICA DE CHILE. Case of the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala 
(Chile v. Bolívia). Application Instituting Proceedings. Disponível em: https://www.icj-cij.org/!les/case-re-
lated/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf. Acesso em: 06/12/2018.

https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Silala/SilalaAgreement2009_Spanish.pdf
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Silala/SilalaAgreement2009_Spanish.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
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3.2 CONTEXTO CIENTÍFICO

Como discutido anteriormente, o "uxo hídrico do Silala é in"uenciado por 
alguns canais arti!ciais, e as partes disputam, essencialmente, o nível de in"u-
ência que essas estruturas arti!ciais exercem sobre o "uxo do sistema. O Chile 
sustenta que os canais não afetam o curso transfronteiriço do Silala. Assim, para 
!ns didáticos, é realizada uma distinção entre um canal e um rio canalizado:

O canal seria uma construção arti!cial realizada pelo homem para condu-
zir a passagem da água por um lugar por meio do qual não passaria de for-
ma natural. Um rio canalizado pressupõe a existência prévia de um curso 
d’água que "ui de forma natural, e sua canalização se realiza para evitar 
transbordamentos em épocas de cheia, ou para reduzir a evaporação. Em 
termos jurídicos, um rio canalizado não perde sua condição de rio, e tal é 
o caso do rio Silala.100 

Em linhas gerais, o Silala é classi!cado enquanto um rio canalizado pelo 
Chile, e como um canal pela Bolívia.101 Nesse sentido, o Chile baseia-se em 
evidências geográ!cas, topográ!cas e históricas para a!rmar que as nascentes 
do Silala "uíam da Bolívia para o Chile mesmo antes da canalização. Essa tese 
encontra subsídio em estudos realizados em 2009 por uma empresa boliviana 
responsável pela análise do potencial hidroelétrico do Silala. 

Esses estudos incluem estudo topográ!co que teria demonstrado que os 
canais foram construídos para tornar mais e!ciente o "uxo de água, não havendo 
desvio no sentido do rio.102 Em consonância com esses indícios, um estudo reali-
zado em 2017 por uma comissão de especialistas do Chile, em colaboração com 
o Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), constatou que a 
100  “El canal sería una construcción arti!cial hecha por el hombre para conducir el paso del agua por un 
lugar a través del cual nunca ha "uido en forma natural. Un río canalizado supone la existencia previa de un 
curso de agua que "uye en forma natural, y su canalización se realiza para evitar desbordes en época de creci-
das, o para reducir la evaporación. En términos de derecho, un río canalizado no pierde su condición de río; 
tal es el caso del Silala”. HORZELLA, B. Negociaciones en torno al Río Silala. Biblioteca del Congresso 
Nacional de Chile. BCN Informe. p. 3-4.
101  CORPORACION MINERA DE BOLIVIA. SERGEOMIN: el silala no es un río, es un manantial. 
Disponível em: http://www.comibol.gob.bo/index.php/24-noticias-inicio/1736-sergeomin-el-silala-no-es-
-un-rio-es-un-manantial. Acesso em: 27/02/2019; REPUBLICA DE CHILE. Case of the Dispute over 
the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. Bolívia). Application Instituting Proceedings. Di-
sponível em: https://www.icj-cij.org/!les/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf. Acesso em: 
06/12/2018.
102  MULLIGAN, B; ECKSTEIN, G. #e Silala/Siloli Watershed: Dispute over the Most Vulnerable Basin 
in South America. Water Resources Development. Vol. 27. N. 3. p. 595-606. 2011. P. 595-597.

http://www.comibol.gob.bo/index.php/24-noticias-inicio/1736-sergeomin-el-silala-no-es-un-rio-es-un-manantial
http://www.comibol.gob.bo/index.php/24-noticias-inicio/1736-sergeomin-el-silala-no-es-un-rio-es-un-manantial
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20160606-APP-01-00-EN.pdf
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formação atual do Silala foi consolidada há 11.500 anos, e que o surgimento do 
vale de drenagem que possibilita o "uxo transfronteiriço data de aproximada-
mente 4 milhões de anos atrás.103

Em contrapartida, a Bolívia baseia-se em um estudo realizado pelo Servicio 
Geológico y Técnica de Minas de Bolívia (SERGEOTECMIN) para a!rmar que 
grande parte dessas nascentes "uem por meio de pequenos canais arti!ciais que 
se uni!cam em um canal principal no território boliviano.104 O estudo sugeriu, 
em síntese, que o Silala seria exclusivamente fruto de obras arti!ciais, não pos-
suindo, assim, as características essenciais de um sistema hidrológico natural.105 
Conforme um acadêmico boliviano: 

Pelos diversos estudos e investigações realizados por especialistas no cam-
po, pode-se concluir que as águas do Silala são mananciais e que, em 
consequência, não con!guram, em sentido estrito, um rio. Embora essas 
águas "uam de um lugar a outro, não o fazem de forma natural, pois foi 
necessário construir diversas estruturas para sua captação e transporte. 
(...) Dessa informação conclui-se que os olhos de água ou mananciais de 
onde provém estas águas estão localizados integralmente em território 
boliviano.106 

Segundo um dos maiores defensores da teoria do “mito do Silala”, Anto-
nio Bazoberry, o Silala não passaria de uma invenção do engenheiro que estava 
a serviço do Chile na época da concessão da permissão para a canalização. A 
argumentação apresentada funda-se na suposta manipulação de mapas à época 
da canalização e no estudo realizado em 2003 pelo SERGEOTECMIN sobre 
o Silala. 

Como se pode observar, ainda não foi realizado um estudo exaustivo e 
imparcial que determinasse a natureza das águas do Silala, de forma que essa 

103  SERNAGEOMIN. Curso "uvial del río Silala tendría 11.500 años. Disponível em: http://www.serna-
geomin.cl/curso-"uvial-del-rio-silala-tendria-11-500-anos/. Acesso em: 27/02/2019.
104  MULLIGAN, B; ECKSTEIN, G. #e Silala/Siloli Watershed: Dispute over the Most Vulnerable Basin 
in South America. Water Resources Development. Vol. 27. N. 3. p. 595-606. 2011. p. 595-597.
105 QUIROGA, A. El Mito del Silala. Disponível em: http://antoniobaz.orgfree.com/descargas/Libro_
Mito_Silala.pdf. Acesso em: 09/12/2018. p. 24-30. 
106  “Por los diversos estudios e investigaciones realizados por especialistas en el campo, se puede concluir que 
las aguas del Silala son manantiales y que, por consiguiente, no con!guran, en sentido estricto, un río. Si bien 
estas aguas discurren de un lugar a otro, no lo hacen de manera natural, pues ha sido necesario construir diver-
sas obras para su recolección y transporte. (...) De esta información se desprende que los ojos de agua o ma-
nantiales de donde proviene esta agua están ubicados, en su integridad, en territorio boliviano”. HORZELLA, 
B. Negociaciones en torno al Río Silala. Biblioteca del Congresso Nacional de Chile. BCN Informe. p. 3.

http://www.sernageomin.cl/curso-fluvial-del-rio-silala-tendria-11-500-anos/
http://www.sernageomin.cl/curso-fluvial-del-rio-silala-tendria-11-500-anos/
http://antoniobaz.orgfree.com/descargas/Libro_Mito_Silala.pdf
http://antoniobaz.orgfree.com/descargas/Libro_Mito_Silala.pdf
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matéria fática permanece em aberto.107 Assim, ainda restam diversos elementos 
probatórios a serem produzidos no caso, podendo este ser signi!cativamente 
in"uenciado em decorrência da prevalência de determinados aspectos factuais. 

É importante ressaltar que a discussão conceitual dos termos cientí!cos não 
deve ser confundida com o elemento central da disputa, que é o enquadramento 
jurídico do Silala. O "uxo arti!cial ou natural desse sistema hídrico interfere 
diretamente nas variáveis jurídicas que foram analisados no capítulo anterior, mas 
esse não é o único elemento que deve ser considerado na classi!cação jurídica 
de um recurso hídrico transfronteiriço, devendo também ser abordada a questão 
da existência de uma desembocadura comum, como previamente demonstrado. 

Em síntese, os Estados litigantes do caso Silala disputam fortemente a na-
tureza dos fatos históricos e cientí!cos que circundam a controvérsia. Essas vi-
sões antagônicas são defendidas e reproduzidas de forma evidentemente parcial 
pela doutrina e imprensa dos dois países, o que di!culta a tarefa de reconstituir 
os fatos por meio de uma lógica coerente e consistente. Entretanto, esse antago-
nismo radical possibilita também a análise das consequências jurídicas imediatas 
das versões apresentadas pelas partes frente ao direito internacional, o que se-
ria inviável em um cenário de posicionamentos mais convergentes. Assim, resta 
claro que, apesar das incertezas quanto aos aspectos cientí!cos que permeiam a 
controvérsia acerca do Silala, a construção adotada pela CIJ quanto ao escopo 
do regime jurídico dos cursos d’água internacionais poderá elucidar o enquadra-
mento de diversos outros recursos hídricos transfronteiriços que se encontram 
nos limites desse conceito. Assim, esse movimento será de suma importância 
para a gestão de recursos hídricos compartilhados em todo o mundo.

4 CONCLUSÃO

O caso Silala levanta os questionamentos mais controversos no âmbito do 
direito aplicável a cursos d’água internacionais, e o julgamento dessa querela terá 
efeitos signi!cativos na gestão integrada de recursos hídricos por todo o mundo. 
Resta claro que a CIJ possui uma ampla margem de argumentação jurídica para 
107  ESCOBARI, A. Los Con"ictos entre Bolivia y Chile. p. 13-40. Em: AGENCIA PARA EL DE-
SARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS. Aguas en Fronteras. La Paz: 
ADEMAF, 2016. p. 17-18. 
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deferir ou indeferir a aplicação do direito dos cursos d’água internacionais ao 
Silala. Além disso, os novos elementos probatórios que serão trazidos ao caso 
certamente terão uma forte in"uência sobre o resultado da controvérsia, visto 
que há discordância das partes sobre diversos pontos fundamentais do contexto 
fático. A de!nição dos cursos d’água internacionais ainda possui muito espaço 
para ser desenvolvida, visto que cada sistema hídrico tem características pecu-
liares que integram e complementam o seu todo unitário, de forma que sempre 
surgirão novos questionamentos sobre a abrangência do escopo geográ!co desse 
termo, uma análise que perpassa uma cada vez mais complexa consideração de 
razoabilidade. 

Além disso, as próprias consequências do enquadramento jurídico de de-
terminados sistemas hídricos na de!nição de curso d’água internacional ainda 
permanecem incertas, sendo que nenhum caso similar havia antes sido julgado 
exclusivamente sob a égide do regime jurídico costumeiro dos cursos d’água 
internacionais. Dessa forma, mesmo que a CIJ tenha tido a oportunidade de 
tecer contribuições essenciais à compreensão e aplicação dos princípios do uso 
equitativo de recursos compartilhados e da cooperação em casos fundados em 
supostas violações de normas convencionais, o caso Silala pode eventualmente 
ser o primeiro precedente a discutir as extensões e consequências dessas normas 
costumeiras de forma mais sistemática. 

Assim, com os possíveis cenários que se apresentam em face dos pressupos-
tos adotados, é possível observar que a CIJ terá que se debruçar sobre questões 
jurídicas complexas que se conectam à decisão central em relação ao enquadra-
mento jurídico do Silala. Independentemente da efetiva classi!cação do Silala 
enquanto um curso d’água internacional, a essência das potenciais contribuições 
que a CIJ pode trazer ao direito internacional estão nas justi!cativas que serão 
utilizadas para tal. Portanto, atrelado ao futuro do Silala está o futuro do direito 
dos cursos d’água internacionais, que poderá ser amplamente in"uenciado não 
apenas pelo resultado, mas também pelo raciocínio jurídico que o sustentará. 

Dessa forma, mesmo que seja ainda muito cedo no presente estado do pro-
cesso do caso Silala para formular considerações conclusivas sobre os elementos 
jurídicos disputados pelas partes litigantes, é evidente que matérias de grande 
relevância para o direito internacional podem ser in"uenciadas através do jul-
gamento dessa controvérsia. Independentemente do posicionamento que a CIJ 
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decidir adotar, é possível constatar que o caso Silala trará grandes contribuições 
para o direito internacional.
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CAPÍTULO 7 

MEDIDAS PROVISÓRIAS POR 
INICIATIVA PRÓPRIA DO TRIBUNAL 
INTERNACIONAL DO DIREITO DO 
MAR PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL

Gustavo Leite Neves da Luz1

1 INTRODUÇÃO

As medidas provisórias no direito internacional têm um papel de suma 
importância na proteção dos direitos das partes envolvidas em uma solução de 
disputas em cortes e tribunais internacionais. As medidas podem tanto ser de 
cunho positivo, indicando que as partes ajam no sentido de proteger o objeto em 
disputa, como negativo, impedindo que as partes possam realizar novo atos que 
acarretem danos ao direito.

Contudo, as medidas, de modo geral, no Tribunal Internacional do Direito 
do Mar (TIDM), não passam de meros procedimentos que não podem ir além 
do requisitado pelas partes em seu pedido. Tal fato retira boa parte do seu poder 
como instrumento de garantir da proteção de um direito na pendência de uma 
decisão !nal pelo tribunal, pois este não poderá preservar tal direito, caso neces-
site ir além do requisitado pelo requerente.

Porém, nos pedidos para prescrição de medidas provisórias com a !nali-
dade direta de preservação do meio ambiente marinho, o tribunal tem a capa-

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
E-mail: gustavoleiteluz@gmail.com
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cidade de ir além dos limites dos pedidos das partes. A Convenção das Nações 
Unidas sobre Direito do Mar de 1982 (CNUDM) apresenta a possibilidade, em 
seu artigo 290, parágrafo 1°, da instauração de medidas pela própria iniciativa 
do tribunal para preservação do meio ambiente marinho, tanto em medidas no 
âmbito do próprio TIDM como para os tribunais arbitrais constituídos com 
base no anexo VII da CNUDM. Consequentemente, o TIDM se utiliza de tal 
possibilidade em suas medidas para garantir uma proteção efetiva para o direito 
em disputa no contencioso e para o meio ambiente, de modo geral.

Nesse sentido, o presente escrito buscará realizar uma breve análise acerca 
da capacidade do TIDM de instaurar medidas provisórias por iniciativa própria 
(proprio motu) em casos voltados à proteção do meio ambiente marinho. Com 
esse !m, o trabalho se limitará a três etapas: apresentar brevemente no que cons-
tituem as medidas provisórias apresentadas ao TIDM; no que constituem as 
medidas provisórias voltadas à proteção do meio ambiente; por !m, a prática em 
relação às medidas instauradas pela própria iniciativa do tribunal com !nalidade 
de proteção do meio ambiente.

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS 
MEDIDAS PROVISÓRIAS NO TIDM

Ao observarmos as medidas provisórias na CNUDM, veri!camos que as 
medidas prescritas pelo TIDM diferem em certos pontos de outros tribunais e 
cortes internacionais. Isso é em boa parte creditado ao recente desenvolvimento 
da CNUDM que possibilitou aos seus trabalhos preparatórios buscarem muitas 
fontes de inspiração já preestabelecidas, em especial na CIJ.

Comparado com a CIJ, muitas características semelhantes estão presentes, 
por exemplo, no caso do artigo 290 da CNUDM. A razão disso é o fato que, 
no início dos trabalhos preparatórios da Convenção, o artigo 290 foi totalmente 
inspirado no artigo 41 da CIJ.2 Com o tempo, progressivamente o artigo foi se 
desenvolvendo até atingir seu estado atual:

2  KARAMAN, Igor V. Dispute Resolution in the Law of !e Sea. Martinus Nijho% Publishers: 2012, p. 99. 
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Artigo 290 1. Se uma disputa foi devidamente submetida a um tribunal 
que considere prima facie que tem jurisdição nos termos desta Parte ou 
Parte XI, seção 5, o tribunal pode prescrever quaisquer medidas provisó-
rias que considere adequadas nas circunstâncias para preservar os direitos 
respectivos das partes no litígio ou prevenir danos graves para o meio 
marinho, enquanto se aguarda a decisão !nal. 2. As medidas provisórias 
podem ser alteradas ou revogadas logo que as circunstâncias que as jus-
ti!cam se tenham alterado ou deixado de existir. 3. Medidas provisórias 
podem ser prescritas, modi!cadas ou revogadas de acordo com este artigo 
somente a pedido de uma das partes na controvérsia e depois de as partes 
terem tido oportunidade de serem ouvidas. 4. O tribunal noti!cará ime-
diatamente as partes na controvérsia e os demais Estados Partes, confor-
me considerar apropriado, da prescrição, modi!cação ou revogação das 
medidas provisórias. 5. Enquanto se aguarda a constituição de um tribu-
nal arbitral ao qual uma disputa está sendo submetida nos termos desta 
seção, qualquer corte ou tribunal acordado pelas partes ou, na falta de tal 
acordo no prazo de duas semanas a partir da data do pedido de medidas 
provisórias, o Tribunal Internacional para o Direito do Mar ou, no que 
diz respeito às atividades na Área, a Câmara de Controvérsias dos Fundos 
Marinhos, pode prescrever, modi!car ou revogar medidas provisórias de 
acordo com este artigo se considerar que prima facie o tribunal a ser cons-
tituído teria jurisdição e que a urgência da situação assim o exige. Uma vez 
constituído, o tribunal ao qual a controvérsia foi submetida pode modi!-
car, revogar ou a!rmar essas medidas provisórias, agindo em conformida-
de com os parágrafos 1 a 4. 6. As partes na controvérsia devem cumprir 
prontamente todas as medidas provisórias prescritas neste artigo.3

Nesse sentido, nota-se que o artigo possibilita uma extensa proteção ao 
direito das partes ante a necessidade de medidas provisórias.

Por outro lado, pela extensão dos poderes dados pelo artigo 290 aos tribu-
nais constituídos com base na CNUDM, a forma encontrada para limitação de 
seus poderes foi restringir sua prescrição de medidas provisórias até a extensão 
3  No original: Article 290 1. If a dispute has been duly submitted to a court or tribunal which considers that prima 
facie it has jurisdiction under this Part or Part XI, section 5, the court or tribunal may prescribe any provisional 
measures which it considers appropriate under the circumstances to preserve the respective rights of the parties to the 
dispute or to prevent serious harm to the marine environment, pending the "nal decision. 2. Provisional measures may 
be modi"ed or revoked as soon as the circumstances justifying them have changed or ceased to exist. 3. Provisional mea-
sures may be prescribed, modi"ed or revoked under this article only at the request of a party to the dispute and after the 
parties have been given an opportunity to be heard. 4. !e court or tribunal shall forthwith give notice to the parties to 
the dispute, and to such other States Parties as it considers appropriate, of the prescription, modi"cation or revocation of 
provisional measures. 5. Pending the constitution of an arbitral tribunal to which a dispute is being submitted under 
this section, any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within two weeks from the date 
of the request for provisional measures, the International Tribunal for the Law of the Sea or, with respect to activities 
in the Area, the Seabed Disputes Chamber, may prescribe, modify or revoke provisional measures in accordance with 
this article if it considers that prima facie the tribunal which is to be constituted would have jurisdiction and that the 
urgency of the situation so requires. Once constituted, the tribunal to which the dispute has been submitted may modify, 
revoke or a$rm those provisional measures, acting in conformity with paragraphs 1 to 4. 6. !e parties to the dispute 
shall comply promptly with any provisional measures prescribed under this article. NAÇÕES UNIDAS. United 
Nations Convention on !e Law of the Sea. 1982, pp. 132-133.
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dos pedidos das partes. Nesse sentido, tanto o artigo 91(2) das regras do tribunal 
quanto o artigo 290(3) da CNUDM fundamentam o argumento de que os tri-
bunais com base na Convenção não têm os poderes, salvo dentro do pedido das 
partes ou dos seus poderes de indicar, modi!car ou revogar medidas provisórias.4

Além disso, algumas características são relevantes para as medidas, de 
modo geral, como por exemplo, a existência de duas formas possíveis de ins-
trução pelo TIDM. A instrumentalidade das medidas tem destaque dentre as 
demais características. Isso porque as medidas, por via de regra, não passam de 
meros procedimentos incidentais incorporados a um processo mais extenso. Tal 
fato retira boa parte do seu poder como instrumento de garantir a proteção de 
um direito na pendência de uma decisão !nal pelo tribunal, pois a sua validade 
expira até a decisão pelo tribunal. 

Porém, no TIDM e demais tribunais arbitrais com base na CNUDM, tais 
procedimentos têm mais importância, pois podem ser apresentados ao tribu-
nal como procedimentos autônomos. Com efeito, No TIDM, além da forma 
inicialmente exposta de medidas provisórias como procedimento incidental, a 
CNUDM apresenta a possibilidade em seu artigo 290, parágrafo 5°, da ins-
tauração de um procedimento autônomo na pendência da constituição de um 
tribunal arbitral com base no anexo VII da CNUDM.

Quanto à temporalidade de tais medidas, por exemplo, elas podem apre-
sentar diferentes limites de validade. Enquanto as medidas do artigo 290(1) são 
válidas até a pendência da decisão !nal apresentada ao TIDM, as medidas do 
290(5) têm validade mais extensa, permitindo sua permanência da pendência 
da instauração do tribunal arbitral até a decisão !nal do mesmo, caso não seja 
revisada ou anulada.5

Nesse sentido, outra característica que difere tais medidas encontra-se pre-
sente na possibilidade de reanálise das mesmas em um dos requisitos necessários 
para sua prescrição, a jurisdição prima facie. Nas medidas provisórias prescritas 
nos termos do artigo 290(1) é necessário apenas a veri!cação da jurisdição do 
TIDM para indicação de tais medidas, como acontece reiteradamente em casos 
de procedimentos incidentais. Porém, nas medidas do artigo 290(5), além de de-
monstrar a jurisdição do TIDM, a parte requerente deve fundamentar as bases 
4  RAO, Patibandla Chandrasekhara; GAUTIER, Philippe. !e Rules of !e International Tribunal for !e 
Law of !e Sea: A Commentary. Leiden, Netherlands. Martinus Nijho% Publishers: 2006, pp. 254-255.
5  TANAKA, Yoshifumi. !e International Law of the Sea. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 
2019, pp. 524-525.
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legais da jurisdição do tribunal arbitral, que posteriormente pode ser con!rma-
da, revogada ou alterada. Tal veri!cação é denominada de “Jurisdição Residual” 
por Mensah.6 Ou seja, dependendo do tribunal, as medidas terão uma maior ou 
menor provisoriedade.

A excepcionalidade pode ser brevemente resumida na observância do 
TIDM em conceder medida em casos em que as evidências demostrem uma 
real necessidade de proteção do direito até a decisão !nal pelo tribunal.7 

Por !m, a discricionariedade para prescrição de medidas no TIDM, como 
já observado, mesmo pressupondo um amplo poder de atuação, se limita até o 
pedido das partes para concessão de medidas no caso concreto, salvo nos casos 
com a !nalidade proteção do meio ambiente marinho.8 Logo, estabelecida as 
bases necessárias para compreensão geral das medidas provisórias, a análise das 
seções seguintes terá como foco a análise das medidas provisórias voltadas à 
proteção do meio ambiente.

3 MEDIDAS PROVISÓRIAS COM A 
FINALIDADE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Progressivamente os casos voltados à proteção do meio ambiente são cada 
vez mais presentes em tribunais e cortes internacionais. Diversos motivos po-
dem ser indicativos desse aumento, porém, segundo Bendel,9 isso seria consequ-
ência não somente pela emergência crescente do movimento ambientalista em 
diversos setores, mas com objetivo de proteção dos recursos com potencial de 
lucro e benefícios econômicos que podem surgir dos mesmos.

6  MENSAH, #omas A. Provisional Measures in the International Tribunal for the Law of the Sea (IT-
LOS). Zeitschrift für ausländisches ö#entliches Recht und Völkerrecht. 2002, pp. 43-50.
7  Contudo, segundo Barboza, há perigo à proteção dos direitos pendente lite caso as medidas provisórias 
tornem-se demasiadamente excepcionais ao destacar que: #eir being exceptional means no more than that 
they are based on di%erent principles and have a di%erent nature than other judicial decisions, for instance 
that they are not res judicata and therefore may be reversed at any moment pendente lite. It is true that special 
caution should be employed to avoid anticipation of the !nal judgment through a provisional measure, but 
it should also be borne in mind that abstaining from indicating one may have at times the same anticipatory 
though opposite e%ect. BARBOZA, Julio. Provisional Measures, or #e Dangers of Being Too Exceptional. 
In: NDIAYE, Tafsir Malick; WOLFRUM, Rudiger. Law of !e Sea, Environmental Law and Settlement of 
Disputes: Liber Amicorum Judge !omas A. Mensah. Leiden, Netherlands: Martinus Nijho% Publishers and 
VSP, 2007. p. 144.
8  MENSAH, #omas A. Provisional Measures in the International Tribunal for the Law of the Sea (IT-
LOS). Zeitschrift für ausländisches ö#entliches Recht und Völkerrecht. 2002, p. 2.
9  BENDEL, Justine. #e Provisional Measures Orders in International Environmental Disputes A Case for 
International Courts and Tribunals. Nordic Journal of International Law I, vol. 88. 2019, p. 489
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As medidas provisórias com o objetivo de promover a proteção do meio 
ambiente possuem certas particularidades concedidas pela CNUDM. A pri-
meira, e mais evidente, encontra-se de forma expressa no parágrafo 1° do artigo 
290, que a!rma o “tribunal pode prescrever quaisquer medidas provisórias que 
considerar apropriadas nas circunstâncias para prevenir danos graves ao meio 
ambiente marinho, na pendência da decisão !nal”.10 Em outras palavras, com 
base na Convenção, o TIDM tem o poder de conceder medidas por iniciativa 
própria, proprio motu, com a !nalidade de preservar o meio ambiente marinho.

Segundo Mensah tal possibilidade em prescrever tais medidas dos tribu-
nais constituídos com base na CNUDM eleva seu grau de importância pois:

Em adição às medidas para “preservar os respectivos direitos das partes 
na disputa”, medidas provisórias podem ser prescritas nos termos do ar-
tigo 290 da Convenção para “prevenir danos graves ao meio ambiente 
(...). Onde evidências são produzidas para mostrar que o dano ao meio 
ambiente marinho possa ocorrer e o TIDM se satisfazer que elas são 
“apropriadas nas circunstâncias” (...), ele será competente para prescrever 
medidas provisórias, mesmo que não haja evidências que quaisquer direi-
tos especí!cos ou direitos das partes que requisitaram medidas provisórias 
encontram-se em risco.11

Ou seja, muito além da !nalidade inerente de preservar o direito das partes, 
as medidas com base na CNUDM têm poderes de ir além da sua !nalidade pri-
mária a!m de garantir uma efetiva proteção do meio ambiente marinho além do 
contencioso em análise. Por outro lado, segundo Laing, os objetivos de preservar 
os direitos das partes e prevenir a extensão da gravidade e do dano ainda esta-
riam em uma categoria superior de medidas provisórias, sendo outras !nalidades 
meramente subcategorias das mesmas.12

10  no original: tribunal may prescribe any provisional measures which it considers appropriate under the circum-
stances (…) to prevent serious harm to the marine environment, pending the "nal decision. NAÇÕES UNIDAS. 
United Nations Convention on !e Law of the Sea. 1982, p.132. (grifo nosso)
11  No original: In addiction to measures to “preserve the respective rights of the parties to a dispute”, provisional 
measures may be prescribed under article 290 of the Convention to “prevent serious harm to the marine environment. 
(…). Where evidence is produced to show that harm to the marine environment might occur, and ITLOS is satis"ed 
that it is “appropriate under the circumstance(…) it will be competent to prescribe provisional measures, even if there 
is no evidence that any speci"c right or rights of the party making the request for provisional measures are at risk. 
MENSAH, #omas A. Provisional Measures in the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). 
Zeitschrift für ausländisches ö#entliches Recht und Völkerrecht. 2002, pp. 45-46. (grifo nosso)
12  LAING, Edward.&A perspective on provisional measures under UNCLOS. Netherlands Yearbook of Inter-
national Law. Vol. 29, 1998, p. 58.
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4 PRÁTICA DO TIDM QUANTO ÀS MEDIDAS 
PROPRIUM MOTU COM FINALIDADE 

DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Quando analisamos a prática do TIDM referente às medidas provisórias 
percebe-se uma maior prescrição de medidas nos termos do artigo 290(5). Isso, 
evidentemente, é possível por conta da já citada possibilidade da parte requeren-
te poder ingressar com tal pedido no TIDM na pendência da criação do tribunal 
arbitral. Contudo, isso vai bem além do simples fato de uma maior extensão 
temporal para a proteção do direito das partes.

Até o momento o tribunal prescreveu um total de onze medidas provisó-
rias, sendo que, dessas medidas, no caso Dispute Concerning Delimitation of the 
Maritime Boundary Between Ghana and Côte d’ivore in the Atlantic Ocean, impe-
diram a continuidade dos atos lesivos por parte do Estado acionado; nos casos 
M/V Saiga (n°2) e Enrica Lexie, visaram impedir a efetivação de procedimen-
tos internos; nos casos ARA Libertad, Arctic Sunrise, Concerning the Detention 
of !ree Ukranian Naval Vessels e M/T San Padre Pio, M/V Louisa, buscaram a 
pronta liberação de embarcações; e nos casos Southern Blue"n Tuna, MOX Plant 
e Land Reclamation, trataram diretamente para a proteção ambiental.13 Entre 
tais casos, apenas no M/V Saiga (No. 2), M/V Louisa e Dispute concerning deli-
mitation of the maritime boundary between Ghana and Côte d’ivore in the Atlantic 
Ocean o tribunal emitiu medidas nos termos do artigo 290(1), sendo todos os 
demais conforme o artigo 290(5). Em outras palavras, boa parte da prática do 
TIDM é voltada para medidas provisórias como procedimento autônomo.

De tais casos que trataram diretamente sobre a proteção do meio ambiente 
como objetivo das medidas provisórias nota-se a importância da autonomia das 
medidas, sobretudo no Southern Blue"n Tuna. Na decisão tomada pelo TIDM 
diversos pontos levantados foram de suma importância para o estabelecimento 
das demais medidas nesse sentido voltadas à proteção ambiental. Nesse sentido, 
tal é a importância desse caso que nele o tribunal pôde prescrever que as partes 
tomassem medidas em face de uma incerteza cientí!ca e mantivessem contínua 
troca de informações entre as partes a!m de garantir uma observação dos esto-

13  TIDM. List of Cases. International Tribunal for #e Law of #e Sea. Disponível em: <https://www.itlos.
org/cases/list-of-cases/>.
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ques de atum para sua preservação, algo que só seria possível se o princípio da 
precaução pudesse ter sido levado em conta na fundamentação da decisão pelo 
tribunal. Infelizmente, o tribunal não deixou explícito em quais bases tal incerte-
za cientí!ca poderia ser sustentada, com base em um princípio ou abordagem.14 
Logo, o tribunal evidenciou a capacidade do TIDM de prescrever medidas por 
iniciativa própria do tribunal,15 pelo fato de nenhuma das partes em suas alega-
ções requisitaram tal prescrição pelo tribunal.16

No tribunal foi ainda além no caso MOX Plant. Além de prescrever a ne-
cessidade de cooperação e troca de informações entre a Irlanda e o Reino Uni-
do com base em uma incerteza cientí!ca baseada na possibilidade de um dano 
ambiental acarretado pelo transporte materiais nucleares no mar da Irlanda, o 
tribunal não considerou necessário o cumprimento de todos os requisitos para 
concessão das medidas.17 Isso porque, apesar de ter se oposto às alegações irlan-
desas de urgência para comprovação da iminência de um dano, o tribunal en-
controu sua própria urgência para prescrever tais medidas mesmo sem qualquer 
fundamentação clara a respeito.18 Todavia, mesmo com a ausência do requisito, 
decidiu prescrever medidas provisórias, por iniciativa própria.19

Tal abordagem felizmente foi continuada no caso Land Reeclamation, bem 
como foi incorporada nos casos Dispute concerning delimitation of the maritime 
boundary between Ghana and Côte d’ivore in the Atlantic Ocean e M/V Louisa 
que foram medidas nos termos do artigo 290(1) que indiretamente trataram 
da proteção do meio ambiente (fonte TIDM).20 Por exemplo, no caso Land 
Reclamation asseverou-se que fosse: “prontamente estabelecido um grupo de 
especialistas independentes (...) para lidar com quaisquer efeitos adversos de 

14  MARR, Simon. #e Southern Blue!n Tuna cases the precautionary approach and conservation and man-
agement of !sh resources. European Journal of International Law, vol.11(4), 2000, 815–831, p. 820.
15  TIDM. Southern Blue"n Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, Order of 
27 August 1999, 1999, p. 298; para. 90.
16  TIDM. Southern Blue"n Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, Order of 
27 August 1999, 1999, p. 295; para. 70.
17  TIDM. MOX Plant (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 3 December 2001, 2001, 
pp. 110-111; para. 89(1).
18  TIDM. MOX Plant case (Ireland v. United Kingdom), provisional measures, Separate Opinion of Judge 
Treves, 2001, pp. 139-140; para. 8.
19  TIDM. MOX Plant (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 3 December 2001, 2001, 
pp. 110-111; para. 89(1).
20  TIDM. Land Reclamation in and around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), Provisional Measures, 
Order of 8 October 2003, 2003, p. 27; para. 106(1)(b); TIDM. Dispute Concerning Delimitation of the Maritime 
Boundary Between Ghana and Côte d’Ivore in Atlantic Ocean (Ghana v. Côte d’Ivore), provisional measurres, 
Order 25 april 2015, 2015, p. 166; para. 108(1)(c).
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tal reclamação de terras”.21 O TIDM aparentemente não viu necessidade em 
justi!car tal decisão com base na !nalidade de proteção meio ambiente devido a 
inerentemente acreditar na extensão de sua autonomia e dos poderes para pres-
crever medidas por iniciativa própria. 

Por !m, é oportuno observar a CIJ, já que é na corte que as medidas volta-
das à preservação do meio ambiente podem encontrar suas origens em âmbito 
internacional. Entretanto, um dos primeiros casos relevantes para essa !nalidade 
surgiu com certo atraso, apenas no caso Nuclear Test (Nova Zelândia e Austrália 
v. França). No contencioso, a corte enfatizou o perigo dos danos causados por 
testes nucleares ao meio ambiente marinho por parte da França como justi!cati-
va para indicar medidas provisórias ordenando o !m dos testes para preservação 
dos direitos australianos e neozelandeses.22 Contudo, o tribunal não tem a mes-
ma liberdade apresentada pela CNUDM, sendo justi!cável as diferenças entre 
as medidas provisórias do artigo 290 da CNUDM e 41 da CIJ

Nesse sentido, Yiallourides observa que tal diferença entre os artigos se 
encontraria nas suas próprias !nalidades ao a!rmar que:

Uma diferença notável entre medidas provisórias nos termos do Artigo 
290 da CNUDM e medidas provisórias em adjudicação internacional ge-
ral (incluindo aquelas nos termos do Artigo 41 do Estatuto da CIJ) é que 
o objetivo das medidas provisórias nos termos do Artigo 290 não é apenas 
‘preservar os respectivos direitos das partes ‘para um con"ito, mas, tam-
bém,’ para prevenir danos graves ao meio ambiente marinho ‘. O uso do 
disjuntivo “ou” no Artigo 290 (1) sugere que medidas provisórias relativas 
à proteção do meio marinho podem ser prescritas “além” das medidas de 
proteção dos respectivos direitos das partes. Esta é uma fonte signi!cativa 
de jurisdição para o TIDM, o que certamente faz sentido, visto que a 

21  BENDEL, Justine. #e Provisional Measures Orders in International Environmental Disputes A Case 
for International Courts and Tribunals. Nordic Journal of International Law I, vol. 88. 2019, p. 498; No original: 
establish promptly a group of independent experts (…) to deal with any adverse e#ects of such land reclamation. 
TIDM. Land Reclamation in and around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), Provisional Measures, 
Order of 8 October 2003, 2003, p. 27, paras. 106 (1) (a) (i).
22  No caso, a CIJ salientou que: (…) the uncertain physical and genetic e#ects to which contamination exposes 
the people of New Zealand causes them acute apprehension, anxiety and concern; and that there could be no possibility 
that the rights eroded by the holding of further tests could be fully restored in the event of a judgment in New Zea-
land’s favour in these proceedings. CIJ. Nuclear Tests (New Zealand v. France), Provisional Measures, Order of 
22 june. 1973, 1973, pp. 140–141, para. 28. (grifo nosso); apesar de não ter indicado medidas no caso, apenas 
bem posteriormente no caso Pulp Mills que a corte expressou a importância em assegurar a proteção do meio 
ambiente: Whereas the present case highlights the importance of the need to ensure environmental protection of shared 
natural resources while allowing for sustainable economic development; whereas it is in particular necessary to bear 
in mind the reliance of the Parties on the quality of the water of the River Uruguay for their livelihood and economic 
development; whereas from this point of view account must be taken of the need to safeguard the continued conserva-
tion of the river environment and the rights of economic development of the riparian States. CIJ. Pulp Mills on the 
River Uruguay (Argentina v. Uruguay), provisional measures, Order of 13 July 2006, 2006, p. 133; para. 80.
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Convenção dedica sua Parte XII inteiramente à proteção do meio am-
biente marinho como parte integrante da presente lei do mar.23

Nesse sentido, os tribunais com base na CNUDM possuiriam uma atuação 
mais ampla se comparado com a CIJ, tanto para agir no caso especí!co como 
garantir a proteção de interesses gerais, como é o caso do meio ambiente mari-
nho.24

5 CONCLUSÃO

A análise da prática no TIDM evidencia a importância da possibilidade 
de prescrição de medidas provisórias além das requisitadas pelas partes na pro-
teção do meio ambiente. Na prática do tribunal, em todos os casos voltados ao 
meio ambiente o tribunal prescreveu medidas por iniciativa própria e atuou com 
objetivo de garantir uma proteção efetiva do meio ambiente além do requerido. 
Nesse sentido, conclui-se que o TIDM possui a tendência de buscar uma pre-
servação extensiva do meio ambiente marinho na possiblidade da existência de 
um dano, garantindo uma ampla proteção ambiental que ultrapassa o caso em 
análise.
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CAPÍTULO 8 

O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 
EXPANDIDO AOS PARECERES CONSULTIVOS 

DA CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS: OBRIGATORIEDADE, 

LEGITIMIDADE E SUBSIDIARIEDADE 
Lucas Mendes Felippe1

1 INTRODUÇÃO

No exercício de sua atividade contenciosa a Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos (CtIDH) desenvolveu, principalmente a partir de 2006, com 
a sentença do Caso Almonacid Arellano Vs. Chile, a doutrina do controle de 
convencionalidade, que obriga todos os órgãos dos Estados sob sua jurisdição a 
realizarem uma análise da compatibilidade das leis internas com a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (CADH), demais normas que compõem 
o “corpus juris interamericano” e com as decisões emitidas pela própria Corte 
enquanto “intérprete última” da CADH. Esse entendimento atribui dedutiva-
mente uma obrigatoriedade às decisões nas quais o Estado não foi parte e, por 
conseguinte, ao incluir as intepretações da Corte sobre a Convenção, abrangeria 
as opiniões consultivas. Após certa discussão doutrinária, a OC-21/14 trouxe a 
con!rmação de que os pareceres também integram o parâmetro para o controle. 

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Pesquisador do Stylus Curiarum – Grupo de Pesquisa em Processo e Jurisprudência de Cortes Internacionais 
CNPq/UFMG. Contato: lucasmendesf@ufmg.br.



148 - CADERNOS DE DIREITO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Assim, de forma indireta, a obrigatoriedade das opiniões consultivas (OCs) 
foi estabelecida. O argumento que sustenta essa obrigatoriedade – a doutrina do 
controle de convencionalidade – é criticado por parte da doutrina que não en-
contra bases jurídicas !rmes para a existência dessa obrigação e que busca maior 
legitimidade, ao defender uma forma mais dialógica e não impositiva entre a 
Corte Interamericana e os poderes internos dos Estados sob sua jurisdição, em 
respeito ao princípio da subsidiariedade. Dessa forma, uma visão sobre a legi-
timidade dos pareceres consultivos, em seus aspectos normativo e sociológico, 
permite um maior aperfeiçoamento sobre a autoridade desses pronunciamentos 
e pode, portanto, reforçar os fundamentos da obrigatoriedade declarada.

O objetivo desse artigo, então, é de compreender como esse pronuncia-
mento que atribui obrigatoriedade às opiniões consultivas transpões à compe-
tência consultiva as críticas apresentadas ao controle de convencionalidade, além 
de possíveis vantagens e riscos que a prática nessa competência responde a elas. 
Assim, inicialmente apresenta-se os fundamentos do controle de convenciona-
lidade avançados pela Corte e seus juízes e explica-se como ele foi estendido à 
jurisdição consultiva. Em um segundo momento, essa análise fornece ferramen-
tas para avançar a antiga discussão sobre a obrigatoriedade dos pareceres, sobre 
o princípio da subsidiariedade e permite, então, re"exões sobre o modo como os 
pareceres são adotados e as questões de legitimidade associadas a isso.

2 CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE: 
ALGUMAS CRÍTICAS

2.1 FUNDAMENTO JURÍDICO

Em 2006, vinte e sete anos após sua primeira composição, a Corte avançou 
uma doutrina que ensejaria bastante discussão sobre o seu papel no continente 
latino-americano, ao pronunciar:
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quando um Estado rati!ca um tratado internacional como a Convenção 
Americana, seus juízes, como parte do aparato estatal, também estão sub-
metidos a ela, o que os obriga a velar para que os efeitos das disposições da 
Convenção não se vejam diminuídos pela aplicação de leis contrárias a seu 
objeto e a seu !m e que, desde o início, carecem de efeitos jurídicos. Em 
outras palavras, o Poder Judiciário deve exercer uma espécie de “controle 
de convencionalidade” entre as normas jurídicas internas aplicadas a ca-
sos concretos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nesta 
tarefa, o Poder Judiciário deve levar em conta não apenas o tratado, mas 
também a interpretação que a Corte Interamericana, intérprete última da 
Convenção Americana, fez.2

A base para o reconhecimento dessa obrigação foi múltipla. Na sentença, a 
Corte reconheceu, primeiramente, como uma lei interna era contrária ao texto 
da Convenção, de maneira a violar o art. 2º, que prevê que “os Estados Partes se 
comprometem a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as 
disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que 
forem necessárias para tornar efetivos” os direitos e liberdades nela contidos. 
Esse mesmo artigo, na análise da Corte, teria “também a !nalidade de facilitar 
a função do Poder Judiciário de modo que o aplicador da lei tenha uma opção 
clara sobre como resolver um caso particular”,3 de modo a não descumprir a 
Convenção.

Em sequência, a Corte recorre o artigo 1.1 da CADH, que prevê o com-
prometimento dos Estados Partes “a respeitar os direitos e liberdades nela reco-
nhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à 
sua jurisdição, sem discriminação alguma”, para a!rmar que essa obrigação é de 
todos os funcionários ou agentes do Estado. Dessa forma,

quando o Legislativo falha em sua tarefa de suprimir e/ou não adotar leis 
contrárias à Convenção Americana, o Poder Judiciário permanece vincu-
lado ao dever de garantia estabelecido no artigo 1.1 da mesma e, conse-
quentemente, deve abster-se de aplicar qualquer norma contrária a ela.4

A Corte ainda fundamenta a necessidade desse cumprimento pelos outros 
poderes na possibilidade de o Estado ser responsabilizado internacionalmente, 
2  CtIDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentença de 26 de setembro de 2006. Serie C No. 154. para. 124.
3  Ibid., para. 123.
4  Ibid., para. 123.
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regra do direito internacional geral, de modo a reforçar “o fato de que todo 
Estado é internacionalmente responsável por atos ou omissões de quaisquer de 
seus poderes ou órgãos que violem os direitos internacionalmente consagrados, 
segundo o artigo 1.1 da Convenção Americana.”5 Por !m, a Corte acresce a esses 
fundamentos demais dispositivos do direito internacional clássico, replicando 
seu entendimento anterior de que “[s]egundo o Direito Internacional, as obri-
gações por este impostas devem ser cumpridas de boa fé e o Direito Interno não 
pode ser invocado para justi!car seu descumprimento”.6 Isso encontra lastro nos 
artigos 26 e 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.

O dictum no Caso Almonacid Arellano Vs. Chile foi produto de discussões 
anteriores na Corte. O Juiz Sérgio García Ramírez havia utilizando-se do termo 
em votos separados nos casos Myrna Mack Chang. Além disso, na sentença do 
Caso Barrios Altos Vs. Peru, de 2001, uma lei interna já havia sido declarada 
inconvencional e carecendo de efeitos. Não parece coincidência o surgimento 
do controle nos casos de julgamento das graves violações de direitos humanos 
conduzidas por governos ditatoriais nas Américas. Ele se constrói justamente 
em resposta às alegações trazidas pelos agentes dos Estados de que, por exemplo, 
o judiciário interno estaria apenas cumprindo uma legislação.

O controle foi precisado em decisões seguintes. Esse comportamento tam-
bém foi derivado de uma atividade responsiva aos desa!os dos casos discuti-
dos. Assim, no Caso Trabalhadores demitidos do Congresso (Aguado Alfaro 
e outros) Vs. Peru (2006), pela alegação do Estado de que a incompatibilidade 
com a CADH não havia sido levantada, a Corte !rmou que o controle deve 
ser realizado ex o$cio e conforme as respectivas competências daquele órgão 
judicial. Se um Estado a!rma que não possuía sequer uma corte com poder 
de realizar o judicial review, a Corte a!rma que não impõe apenas um tipo de 
controle de convencionalidade Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam (2014). E 
se a obediência à jurisprudência da Corte sobre a inconvencionalidade de leis de 
anistia entrava em choque com dois referendos democraticamente realizados no 
país, “a legitimação democrática de determinados fatos ou atos numa sociedade 
está limitada pelas normas e obrigações internacionais de proteção dos direitos 
humanos reconhecidos” (Barrios Altos).

5  Ibid., para. 123.
6  Ibid., para. 125.
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O que mais interessa a essa discussão, todavia, foi a dúvida sobre a força 
vinculante que a doutrina atribuía às decisões em que os Estados não eram par-
tes. Isso foi confrontado na Resolução de 2013 na supervisão de cumprimento 
de sentença do Caso Gelman Vs. Uruguai, em que a Corte declarou:

é possível observar duas manifestações distintas dessa obrigação de os 
Estados exercerem o controle de convencionalidade, dependendo se a 
Sentença foi ditada em um caso no qual o Estado foi parte ou não. O 
anterior devido ao fato de a norma convencional interpretada e aplicada 
adquirir uma distinta vinculação dependendo se o Estado foi parte 
material ou não no processo internacional.7

No caso de a sentença ter sido ditada em um caso no qual o Estado foi 
parte, estando diante de coisa julgada internacional, ele “está obrigado a cum-
prir e aplicar a sentença”. Logo, como “o controle de convencionalidade é uma 
instituição que serve como instrumento para aplicar o Direito Internacional”, 
nesse caso sua observância “se trata simplesmente de empregá-lo para dar cum-
primento em sua integridade e de boa-fé ao ordenado na Sentença” (para. 68). 
Por sua vez,

em situações e casos em que o respectivo Estado não tenha sido parte no 
processo internacional em que foi estabelecida determinada jurisprudên-
cia, pelo único fato de ser Parte da Convenção Americana, todas as suas 
autoridade públicas e todos os seus órgãos, incluídas as instâncias demo-
cráticas, juízes e demais órgãos vinculados à administração da justiça em 
todos os níveis, estão obrigados pelo tratado, para o qual devem exercer, no 
âmbito de suas respectivas competências e dos respectivos regulamentos 
processuais, um controle de convencionalidade tanto na emissão como na 
aplicação de normas, em termos de sua validade e compatibilidade com a 
Convenção, bem como na determinação, julgamento e solução de situa-
ções particulares e casos concretos, levando em conta o próprio tratado e, 
conforme o caso, os precedentes ou diretrizes jurisprudenciais da Corte 
Interamericana.8

Nesse momento, a Corte remete ao sistema europeu, em que identi!ca 
o que denomina “a e!cácia interpretativa do tratado internacional” com base 

7  CtIDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolução da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos de 20 de março de 2013. para. 67.
8  Ibid.
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na Resolução 1226, de 28 de setembro de 2000 da Assembleia Parlamentar 
do Conselho da Europa, que preveria a integração da jurisprudência da Corte 
Europeia de Direitos Humanos à Convenção Europeia, estendendo sua força 
vinculante da Convenção erga omnes. Muito embora não exista uma doutrina 
similar ao controle desenvolvido jurisprudencialmente pela Corte Europeia, em 
seu voto separado, Ferrer MacGregor aprofunda o que foi desenvolvido na re-
solução da Corte Interamericana, ao chamar e!cácia interpretativa de res inter-
pretata e, por sua vez, entendendo que a parte interpretativa da sentença possui 
e!cácia erga omnes partes a todos os Estados partes da CADH.9 Apesar de ser 
discutível a ausência dessa fundamentação no texto da sentença, importa per-
ceber que alguma vinculação é reconhecida e, portanto, percebe-se obrigatória 
a aplicação da norma interpretada. O juiz inclusive sugere que faltava à Corte 
discutir sobre a extensão dessa visão aos pareceres consultivos futuramente,10 o 
que ocorre no ano seguinte.

A mais óbvia conclusão que se retira disso é que os Estados devem identi!-
car as partes da sentença em que a Corte interpreta, em abstrato, o conteúdo de 
uma norma, antes de, em tópicos seguintes, aplicá-la ao caso concreto, averiguar 
seu descumprimento e, eventualmente, condenar o Estado. A observância do 
dispositivo, por certo, não teria de ser cumprida pelo Estado. Mas a identi!cação 
prévia de uma conduta violatória demandaria a não realização da exata conduta 
por um outro Estado Parte e, de maneira geral, as medidas reparatórias impostas 
que dizem respeito à formação de políticas públicas especí!cas para a melhor 
efetivação de determinado direito servem como ótimo parâmetro para a análise 
das próprias políticas.

Essa interpretação é singular à Corte Interamericana, por se apoiar em 
uma leitura de dois dispositivos da CADH, além de questões concernentes ao 
direito internacional geral. Isso resulta no afastamento da defesa de que o con-
trole é “uma mera aplicação do direito internacional”, na medida em que: 1) se 
justi!ca pela matéria discutida nos julgamentos da Corte, notadamente, direitos 
humanos; 2) de!ne a Corte como órgão supervisor último, além dos agentes 
internos responsáveis pela realização; 3) determina uma obrigação direta aos re-

9  CtIDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolução da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos de 20 de março de 2013. Voto do juiz Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, para. 31 et seg.
10  Ibid., para. 59.
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presentantes do Estado internamente, ainda que a Corte não avance uma forma 
especí!ca de controle.11

Essa conclusão não é imune a críticas. A maioria delas diz respeito à inexis-
tência dessa obrigatoriedade expressa na Convenção Americana, a despeito da 
obrigatoriedade das decisões das quais o Estado é parte, no Artigo 68.1.12 Além 
disso, as duas regras da Convenção de Viena não permitem atingir diretamente 
a conclusão da Corte, como aponta boa parte da doutrina.13

2.2 QUESTÕES DE LEGITIMIDADE

Muitas das críticas ao controle, todavia, vão além do texto da Convenção, 
para analisar problemas práticos ou a desobediência a largamente denominados 
“princípios” que motivariam a não obrigatoriedade dessa jurisprudência e, de 
maneira geral, parecem se identi!car com elementos mais próximos à legitimi-
dade da Corte Interamericana.

Para !ns de conceituação, destaca-se que o termo “legitimidade” possui 
uma ampla gama de de!nições no campo do direito internacional,14 sendo o foco 
de estudos de cunho interdisciplinar oriundos da ciência política, das relações 
internacionais e das abordagens sociológicas. O conceito de legitimidade estaria 
ligado ao poder que, no caso, uma corte internacional possui de “regular” (right 
to rule, em inglês), o qual não seria estático e se desdobraria em duas dimensões.

Em linhas gerais, fala-se de uma legitimidade sociológica (também deno-
minada substantiva, subjetiva ou até descritiva), aferida em estudos empíricos 
associados especialmente ao cumprimento das determinações daquela corte.15 
Por outro lado, têm-se a legitimidade normativa, associada às qualidades obje-
tivas que o órgão deve possuir para regular, que vão desde estudos sobre o cri-
11  Agradeço ao Professor Lucas Carlos Lima por essa re"exão.
12  “Artigo 68.1. Os Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo 
caso em que forem partes.”
13  P.ex., TORRIJO, Ximena Fuentes. International and Domestic Law: De!nitely an Odd Couple. Revista 
Jurídica Universidad de Puerto Rico, v. 77, p. 483-505, 2008.
14  Conferir, p.ex.: COHEN, Harlan Grant; FØLLESDAL, Andreas, GROSSMAN, Nienke; ULFSTEIN, 
Geir (eds.). Legitimacy and International Courts. Cambridge: Cambridge University Press, 2018; TREVES, 
Tullio. Aspects of legitimacy of decisions of international courts and tribunals. In: Legitimacy in International 
Law. Springer, Berlin, Heidelberg, p. 169-188, 2008.
15  COHEN, Harlan Grant; FØLLESDAL, Andreas, GROSSMAN, Nienke; ULFSTEIN, Geir. Legit-
imacy and International Courts – A Framework. In: COHEN, Harlan Grant; FØLLESDAL, Andreas, 
GROSSMAN, Nienke; ULFSTEIN, Geir (eds.). Legitimacy and International Courts. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2018. p. 1-40. p. 4.
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tério institucional democrático a elementos associados ao procedimento, como 
o cumprimento do órgão das próprias regras de funcionamento, transparência, 
participação, dentre outros.16

A crítica principal está em basicamente considerar o controle como uma 
maneira impositiva de a Corte fazer valer suas decisões.17 Isso apresentaria uma 
ameaça do ponto de vista da legitimidade sociológica, pela possibilidade de con-
"itos associados a valores contrapostos.18 Intuitivamente, isso está ligado não 
apenas a possíveis visões con"itantes sobre o direito, mas sobre a adequabilidade 
dos operadores do direito locais em compreender como melhor aplicar certa 
norma.19 Uma das fontes dessas críticas seria o princípio da subsidiariedade. 

A subsidiariedade pode ser entendida como uma visão de conceder aos 
ordenamentos domésticos o máximo de poder sobre a determinação do direito, 
desde que isso seja consistente, no caso em questão, com os objetivos particu-
lares da corte internacional a qual os Estados estão sob jurisdição.20 O Sistema 
Interamericano teria sido concebido como complementar ou auxiliar aos or-
denamentos nacionais, como destaca o Preâmbulo da CADH: “uma proteção 
internacional, de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que 
oferece o direito interno dos Estados americanos”. 

O controle de convencionalidade violaria essa dinâmica na medida em que 
exige algo a mais, uma integração da Convenção ao direito doméstico que solu-
cionaria problemas não resolvidos pela subsidiariedade.21

16  Ibid.
17  P.ex., GALINDO, George Rodrigo Bandeira. O valor da jurisprudência da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. In: GALINDO; URUEÑA, René; PÉREZ, Aida Torres. Proteção Multinível dos Direitos 
Humanos. Rede de Direitos Humanos e Educação Superior, 2014. p. 235-257. p. 253.
18  Ibid.
19  DULITZKY, Ariel E. An alternative approach to the conventionality control doctrine. American Journal 
of International Law, v. 109, p. 100-108, 2015. p. 104.
20  FØLLESDAL, Andreas. Subsidiarity and International Human-Rights Courts: Respecting Self-
Governance and Protecting Human Rights—Or Neither? Law and Contemporary Problems, v. 79, p. 147-163, 
2016.
21  DULITZKY, Ariel E. An Inter-American Constitutional Court? #e Invention of the Conventionality 
Control by the Inter-American Court of Human Rights. Texas International Law Journal, v. 50, 2015, p. 45-
93, 2015. p. 54. Ver também CONTESSE, Jorge. Contestation and Deference in the Inter-American Human 
Rights System. Law & Contemporary Problems, v. 79, p. 123-145, 2016.
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3 O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 
EXPANDIDO AOS PARECERES CONSULTIVOS: 

NOVAS OPORTUNIDADES

3.1 FUNDAMENTO JURÍDICO

Uma vez explicada a origem das críticas ao controle de convencionalidade, 
cabe analisar se a situação se altera em relação ao âmbito consultivo. O funda-
mento jurídico da obrigatoriedade do controle em relação a todas as decisões 
da Corte não é fortalecido com a inclusão das opiniões consultivas, pois, ini-
cialmente, o Artigo 64 da Convenção Americana não se manifesta em relação à 
obrigatoriedade das opiniões consultivas.22 Além disso, a Corte já se manifestou 
sobre a temática diretamente no passado, ao a!rmar, inicialmente, na OC-1/82, 
não haver nas opiniões consultivas o “mesmo efeito vinculante que se reconhece 
para suas sentenças em matéria contenciosa”.23 Na OC-3/83 isso é repetido, 
a!rmando ser a competência consultiva uma função acessória.24

Na OC-15/97, a obrigatoriedade foi abordada novamente na medida em 
que o Estado solicitante, Chile, retirou o pedido, mas a Corte decidiu dar pros-
seguimento. O fundamento para essa continuidade foi “o Estado ou órgão que 
solicita à Corte uma opinião consultiva não é o único titular de um interesse 
legítimo no resultado do procedimento” e, de modo a demonstrar a importância 
do procedimento, a Corte relembra que ainda que “a opinião consultiva da Corte 

22  Visões contrárias a essa podem ser encontradas na doutrina. Aust a!rma que o Artigo 64 estabelece que as 
opiniões apenas o são. Por outro lado, Ledesma compreende que a diferença textual entre o verbo “consultar”, 
do Artigo 64.1 e a efetiva presença do termo “parecer” no Artigo 64.2 indica que as opiniões emitidas com 
base no 64.1, ao contrário por exemplo das emitidas pela Corte Internacional de Justiça, seriam vinculantes, 
enquanto as emitidas do 64.2 não, embora possuam efeitos jurídicos “notáveis”. Conferir AUST, Anthony. 
Advisory Opinions. Journal of International Dispute Settlement, v. 1, n. 1, 2010, p. 123-151. p. 126; e LEDES-
MA, Héctor Faúndez. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos institucionales y 
procesales. 3. ed. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004. p. 992.
23  CtIDH. “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (Art. 64 Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos). Opinião Consultiva OC-1/82 de 24 de setembro de 1982. Serie A No. 1. para. 51.
24  CtIDH. Restricciones a la pena de muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Opinião Consultiva OC-3/83 de 8 de setembro de 1983. Serie A No. 3. para. 32.



156 - CADERNOS DE DIREITO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

não tenha caráter vinculante de uma sentença em um caso contencioso, têm, por 
outro lado, efeitos jurídicos inegáveis” (para. 26).25

Na OC-21/14, a Corte Interamericana parece se afastar desse entendimen-
to, ao a!rmar que os Estados devem realizar o controle de convencionalidade

também em relação ao que se indique no exercício de sua competência 
não contenciosa ou consultiva, a qual, inegavelmente, compartilha com 
sua competência contenciosa o propósito do Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos de “proteção dos direitos fundamentais dos seres hu-
manos”.26

Dessa forma, a Corte não se baseia apenas na conclusão evidente de que, na 
medida em que o controle se baseia na norma interpretada nas demais sentenças 
das quais o Estado não é parte, uma opinião consultiva, que nada mais é que a 
pura interpretação da CADH e demais instrumentos, também serve de parâ-
metro (em referência à própria Resolução do Caso Gelman), possuindo algu-
ma obrigatoriedade.27 Utiliza-se também da própria motivação da existência da 
doutrina, que se assemelha ao objetivo da função consultiva: auxiliar a proteção 
dos direitos no continente, ainda que tal fundamentação não seja a base jurídica 
para a construção de nenhum dos entendimentos.

Nota-se na doutrina anterior ao parecer 21/14 uma tendência de replicar 
o entendimento da não obrigatoriedade que a Corte a!rmava até tal decisão. 
Juízes anteriores da Corte, como Pedro Nikken,28 #omas Buergenthal,29 Cecilia 
Medina30 e Manuel Ventura Robles31 reforçam essa visão. As pesquisas espe-

25  CtIDH. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinião Consultiva OC-15/97 de 14 de novembro de 1997. Serie A No. 15.
26  CtIDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional. Opinião Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21.
27  Isso ainda é expressamente a!rmado em um infográ!co emitido pela própria Corte, em que se lê “Las 
Opiniones Consultivas son de observancia obligatoria en el ejercicio del control de convencionalidad”. CtI-
DH. Infogra"co – Opinión Consultiva 25 sobre la institución del asilo y su reconocimiento en el Sistema Intera-
mericano, emitida el 30 de mayo de 2018. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/
OC-25-info.pdf. Acesso em 15 dez. 2021.
28  NIKKEN, Pedro. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. In: CtIDH, 
Memoria del Seminario El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en el umbral del siglo XXI, 
tomo I. San José: CtIDH, 2003. p. 161-181.
29  BUERGENTHAL, #omas. #e Advisory Practice of the Inter-American Human Rights Court. Amer-
ican Journal of International Law, v. 79, 1985, p. 1-27.
30  VENTURA ROBLES, Manuel E.; ZOVATTO G., Daniel. La Naturaleza de la Función Consultiva de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista IIDH, v. 7, 1998, p. 159-197.
31  MEDINA, Cecilia. !e American Convention on Human Rights. Crucial Rights and #eir #eory and 
Practice. 2. ed. Cambridge: Intesentia, 2016. p. 9.
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cializadas no sistema, como a de Jo Pasqualucci,32 também são nesse sentido, 
embora existam defensores do contrário33 e, em análise das demais competências 
consultivas de tribunais internacionais o entendimento pela não obrigatoriedade 
também é majoritário.34 Por !m, Laurence Burgorgue-Larsen Amaya Úbeda de 
Torres35 e apontam para uma verdadeira confusão entre o âmbito contencioso e 
o consultivo. Assim, essa seção apresenta uma análise desses pronunciamentos, 
o contexto em que surgiram, além de uma diferenciação quanto ao conteúdo da 
opinião e quanto aos Estados a ela vinculados.

Assim, quando a Corte estende o controle de convencionalidade aos pa-
receres consultivos apenas com base no caráter interpretativo desses pronuncia-
mentos, os fundamentos jurídicos para o controle permanecem os mesmos, in-
dependente do veículo em que essas interpretações são emitidas. O que se altera 
é o fato de a Corte passar a considerar as opiniões como obrigatórias. 

Algumas propostas de solução para a problemática podem ser encontradas 
na doutrina. Contesse analisa a aplicação realizada por Peru e Argentina da ju-
risprudência da Corte Interamericana para tratar das leis de anistia nesses países 
como casos de um chamado controle de convencionalidade bottom-up. Esses 
exemplos poderiam, então, consubstanciar justi!cativas para a Corte defender o 
controle de convencionalidade a partir de práticas estatais persistentes,36 o que 
poderia, então, apontar para a formação de uma norma costumeira. O possível 
embasamento do controle a partir da prática dos Estados é fortalecido pelo le-
vantamento que a própria Corte Interamericana realizou na resolução de super-
visão de cumprimento da sentença do Caso Gelman Vs. Uruguai.37

A resolução aponta casos de cortes superiores em que o caráter vinculan-
te da jurisprudência da Corte é reconhecido, ou em que se realiza o controle 
de convencionalidade a partir de suas interpretações. Dessa análise, extrai-se 
32  PASQUALUCCI, Jo M. Advisory Practice of the Inter-American Court of Human Rights: Contribut-
ing to the Evolution of International Human Rights Law. Stanford Journal of International Law, v. 28, 2002, 
p. 241-288.
33  LEDESMA, Héctor Faúndez. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos 
institucionales y procesales. 3. ed. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004.
34  OELLERS-FRAHM, Karin. Lawmaking #rough Advisory Opinions? German Law Journal, v. 12, 2011, 
p. 1033-1056; HAMBRO, Edvard. #e Authority of the Advisory Opinions of the International Court of 
Justice. International and Comparative Law Quarterly, n. 3, 1954.
35  BURGORGUE-LARSEN, Laurence; TORRES, Amaya Úbeda de. !e Inter-American Court of Human 
Rights: Case Law and Commentary. Oxford: Oxford Scholarly Authorities on International Law, 2011. p. 95.
36  CONTESSE, Jorge. #e international authority of the Inter-American Court of Human Rights: a cri-
tique of the conventionality control doctrine. !e International Journal of Human Rights, v. 22, i. 9, p. 1168-
1191, 2018. p. 1182.
37  CtIDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013. p. 22-25.
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que, apesar de a maioria das decisões referirem-se de modo generalista à “juris-
prudência da Corte”, há menções especí!cas reconhecendo a obrigatoriedade 
das interpretações realizadas em sede consultiva, a exemplo do julgado da Sala 
Constitucional da Corte Suprema de Justiça de Costa Rica:

se a Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão natural para 
interpretar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos [...], a força 
de sua decisão ao interpretar a Convenção e analisar leis nacionais à luz 
dessa normativa, seja no caso contencioso ou em uma mera consulta, terá 
– a princípio – o mesmo valor da norma interpretada.38

Ademais, virtualmente, as cortes superiores não costumam atribuir valores 
diferenciados a uma sentença ou uma opinião consultiva quando referenciam a 
CtIDH em sua fundamentação. Como exemplo brasileiro, pode-se mencionar 
as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a exigência de diploma para o 
exercício da pro!ssão de jornalista e o direito à reti!cação de nome, que utilizam 
como fundamento extra, respectivamente, as OCs 05/8539 e 24/17,40 sendo a 
primeira decisão proferida anteriormente à OC-21/14. 

Entretanto, o reconhecimento indireto da obrigatoriedade parece ainda 
motivar reações mistas às audiências da Corte. Apenas como exemplo, membros 
do Comitê Jurídico Interamericano, que atualmente estuda o princípio de con-
vencionalidade para a produção de um guia para a aplicação do controle pelos 
países do continente, discutiram a importância das OCs para a temática e, após 
certa discordância, decidiu-se, momentaneamente, por não incluir referências 
às opiniões e seus efeitos vinculantes.41 Todavia, o quarto relatório apresentado 
possui uma discussão sobre o tema e a!rma que o reconhecimento do controle 
de convencionalidade às opiniões consultivas é uma forma de a Corte reclamar 
efeitos vinculantes à interpretação da CADH realizada em sede consultiva.42

38  Sentencia de 9 de mayo de 1995 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Costa Rica. Acción Inconstitucional. Voto 2313-95 (Expediente 0421-S-90), considerando VII.
39  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 511.961/SP. Voto do Relator. Ministro 
Gilmar Mendes. p. 57. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&do-
cID=605643. Acesso em 25 out. 2020.
40  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.275/DF. Voto-Vogal. Ministro 
Gilmar Mendes. Diário de Justiça: Brasília, DF, p. 9, 1 mar. 2003. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arqui-
vo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4275VotoGMTransgneros.pdf. Acesso em 25 out. 2020.
41  OEA. Comité Jurídico Interamericano. Informe anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea 
General. 2020. 97º período ordinario de sesiones. OEA/Ser. Q CJI/doc. 625/20. Washington, D. C., 7 de 
agosto de 2020. p. 33-35.
42  Ibid., p. 48-49.
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Outro exemplo de incerteza consta na observação escrita submetida pelo 
Brasil à OC-26, sobre a denúncia da CADH e da Carta da OEA. O Estado se 
manifestou de modo a expressar que não compreende as decisões como obriga-
tórias e que tal a!rmação não deveria ser feita pela Corte na opinião em questão:

51. A consulta não versa sobre a natureza jurídica da função consultiva, 
no sentido de esclarecer se se trata de tarefa jurisdicional ou não. Elucidar 
o problema escaparia ao propósito pretendido, conquanto caiba ressaltar 
que, do ponto de vista brasileiro, não se trate de opiniões vinculantes em 
sentido próprio, devendo ser mantido o entendimento a!rmado na opi-
nião consultiva OC-1/82.43

De todo modo, diante da incerteza sobre o fundamento jurídico de sua 
obrigatoriedade, o chamado a uma boa fundamentação das decisões e reforço 
da autoridade do exercício da competência da Corte, por meio de questões de 
legitimidade, são, a partir de qualquer ponto de vista possível, incrementos à 
força das opiniões consultivas.44 Assim, passa-se a analisar críticas ao controle de 
convencionalidade ligadas a questionamentos de legitimidade.

43  BRASIL. As obrigações em matéria de direitos humanos de um Estado que denunciou a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos e que tente retirar-se da OEA (pedido de opinião consultiva). Manifes-
tação escrita com indicação de interesse em manifestação oral. Dez. 2019.
44  Autores que analisam o contexto da Corte Internacional de Justiça recusam a ideia de obrigatoriedade e 
defendem, a exemplo de Hambro, que a autoridade de uma opinião consultiva dependeria exclusivamente do 
raciocínio que a embasa, mais do que um critério formal. FALCÓN, ao analisar o fortalecimento do argumen-
to da obrigatoriedade das opiniões consultivas com a ligação delas ao controle de convencionalidade também 
rea!rma como via preferível a valorização do convencimento argumentativo. Conferir: HAMBRO, Edvard. 
#e Authority of the Advisory Opinions of the International Court of Justice. International and Comparative 
Law Quarterly, n. 3, 1954; FALCÓN, Gonzalo Candia. Causales de inadmisibilidad de opiniones consultivas: 
reforzando el carácter subsidiario del sistema interamericano de derechos humanos. Revista Chilena de Dere-
cho, v. 45, p. 57-80, 2018.
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3.2 QUESTÕES DE LEGITIMIDADE

3.2.1 PARTICIPAÇÃO

Para superar as possíveis di!culdades à legitimidade sociológica do contro-
le de convencionalidade, é sugerida uma maior atenção à produção no ordena-
mento doméstico, de modo ser mais incorporada nos entendimentos da Corte, 
além de diálogos efetivos entre cortes. Já foi proposto, nesse sentido, que cortes 
supremas e constitucionais sejam autorizadas a solicitar opiniões consultivas, em 
especial as relacionadas à compatibilidade da legislação doméstica com a Con-
venção.45 Isso exigiria uma alteração da CADH, e soma-se às diferentes propos-
tas de expansão dessa competência pelos Estados parte, algo menos provável no 
futuro próximo. Ao mesmo tempo, sugeriu-se que os magistrados dessas mais 
altas cortes deveriam ser convidados pela Corte a submeter observações nos pro-
cedimentos consultivos. Isso supriria a crítica comum de falta de diálogo, pela 
inobservância por parte da Corte do que é produzido nos judiciários domésticos 
dos Estados sob sua jurisdição.

A prática da CtIDH é de permitir que quaisquer indivíduos ou órgãos pos-
sam submeter tais documentos. Em verdade, a Corte oferece especial atenção 
na lista de participantes dos procedimentos àqueles “organismos pertencentes 
ao Estado, mas que não atuam em sua representação”, que parece condizer com 
o papel dos conselhos de magistrados, muito embora seja possível que os juízes 
ou ministros os submetam como indivíduos. Até agrupamentos ligados ao poder 
judiciário tiveram participações recentes, a exemplo da Escuela Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, do México, que submeteu 
observações à OC-28/21.

E muito se discute sobre a necessidade do diálogo entre as cortes, mas, 
uma vez que o controle de convencionalidade é considerado obrigação de toda 
autoridade dos Estados parte, a participação de órgãos como os Ministérios Pú-

45  P.ex., DULITZKY, Ariel E. An Inter-American Constitutional Court? #e Invention of the Conven-
tionality Control by the Inter-American Court of Human Rights. Texas International Law Journal, v. 50, 2015, 
p. 45-93. p. 89.
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blicos, as Defensorias e até representações ligadas ao Poder Legislativo devem 
ser destacadas nos procedimentos consultivos, comumente categorizadas como 
“organismos estatais”. Um exemplo deste último também pode ser extraído de 
um organismo do México, o Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parla-
mentarias de la Cámara de Diputaos del Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, ligada à Câmara dos Deputados, que submeteu observações à OC-
27/21. 

Apesar dessas vantagens, algumas críticas apresentadas pela doutrina46 e 
até mesmo por juízes da Corte podem ameaçar os benefícios advindos da ampla 
participação que se nota no procedimento consultivo. Em casos recentes a Corte 
tem reiteradamente feito uso do poder atribuído a si mesma de reescrever as 
perguntas apresentadas nas solicitações, o que gerou em ocasiões como a da 
OC-23/17, em que o parecer !nal acabou possuindo um foco muito maior do 
que a pergunta original, abrangendo a relação entre meio ambiente e direitos 
humanos. Em voto dissidente do juiz Sierra Porto apontou como essa modulação 
do escopo da consulta pode resultar em prejuízos a essas participações,47 dimi-
nuindo sua vantagem do ponto de vista da legitimidade social, uma vez que a 
Corte pode se pronunciar sobre temáticas que os participantes não tiveram a 
oportunidade de apresentar suas visões, além de questionar a legitimidade nor-
mativa dos poderes reconhecidos pela Corte a si mesma.

3.2.2 OUTRAS QUESTÕES PROCESSUAIS E A 
INTERPRETAÇÃO REALIZADA

Todavia, retornando à origem das críticas ao controle de convencionalidade 
sobre a falta de diálogo, é possível perceber que os questionamentos que o prin-
cípio da subsidiariedade enseja podem estar mais relacionados não exatamente 
ao conteúdo das opiniões consultivas, mas ao problema de escolha sobre quais 

46  P.ex., LIMA, Lucas Carlos. #e Protection of the Environment before the Inter-American Court of 
Human Rights: Recent Developments. Rivista Giuridica Dell ’Ambiente, 2020, p. 495-522.
47  CtIDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente 
en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación 
y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Voto do juiz Humberto 
Antonio Sierra Porto, para. 7.
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opiniões a Corte deve se manifestar. Uma primeira análise é realizada por Fal-
cón, tratando da admissibilidade das solicitações de pareceres consultivos.

O autor defende que alguns critérios de inadmissibilidade criados pela 
Corte surgem para manter seu caráter subsidiário. Assim, a possibilidade de ela 
recusar solicitações que digam respeito a casos contenciosos encobertos pode-
riam prevenir que Estados levassem casos que ainda estão pendentes perante o 
sistema ou até que não foram resolvidos em seus judiciários internos, respeitan-
do o critério do esgotamento dos recursos disponíveis.48 Igualmente, a inadmis-
sibilidade de pedidos que demandem respostas sobre questões de fato estaria 
protegendo essa subsidiariedade.49

Falcón também entende que a recusa de opiniões solicitadas para serem 
utilizadas como instrumento de debate político interno com o !m de afetar o 
resultado de um assunto em litígio no âmbito interno permitiria, então, que a 
Corte não interferisse na implementação do Artigo 2 da Convenção, que diz 
respeito à adoção de medidas legislativas para fazer efetivos os direitos nela pre-
sentes, não tomando o papel do legislador nacional.50 Por !m, no exercício da 
competência do Artigo 64.2, a Corte se reserva a analisar a compatibilidade da 
legislação interna com a CADH, mas não a interpretar os âmbitos de validez de 
leis internas.51

Algumas críticas ao uso dos critérios de admissibilidade colocam em prova 
esse respeito à subsidiariedade. Em especial, no caso das opiniões consultivas 
24/18 e 28/21, indivíduos apresentaram observações ao procedimento consul-
tivo solicitando a recusa do pedido de parecer, uma vez que possuíam petições 
pendentes na Comissão sobre o tema, o que poderia afetar seus direitos pro-
cessuais e, no caso da OC-24/18, inclusive questionando a afetação de casos 
existentes no judiciário da Costa Rica, Estado solicitante.

Dessa forma, tem-se sugerido na doutrina a recusa ao menos desses casos 
em que há petições perante o sistema, especialmente nos casos em que o Estado 
solicitante seja parte do contencioso de mesmo tema.52 Pode-se sugerir que a 

48  FALCÓN, Gonzalo Candia. Causales de inadmisibilidad de opiniones consultivas: reforzando el carácter 
subsidiario del sistema interamericano de derechos humanos. Revista Chilena de Derecho, v. 45, 2018, p. 57-80. 
p. 62.
49  Ibid., p. 63.
50  Ibid., p. 63-65.
51  Ibid., p. 65-66.
52  FUCHS, Marie-Christine; LÓPEZ, Miguel Barboza. ¿Quo vadis, opiniones consultivas? Aportes – Re-
vista de la Fundación para el Debido Proceso, n. 23, p. 34-36, 2021. p. 35.
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Corte realiza uma ponderação relativa ao benefício de obter um pronunciamen-
to genérico e imediato sobre o tema e a possibilidade de esse pronunciamento 
efetivamente desfavorecer esses indivíduos de alguma forma. De todo modo, 
parece haver grande imprecisão no modo como o critério é enunciado e os casos 
em que ele realmente será aplicado, que poderia motivar uma alteração, inclusi-
ve, no regulamento da Corte, de modo a incluir critérios mais exatos.53

Em relação aos outros três critérios mencionados, há também uma redação 
genérica. A Corte nunca se manifesta sobre questões de fato controversas, sem-
pre buscando manter a opinião em termos abstratos, que alcancem o máximo de 
Estados possível. Isso não ocorre somente em casos que precisam ser apontados 
para que ela se pronuncie, a exemplo da OC-28/21, em que a Corte indicou os 
Estados em que ela interpreta que é permitida a “reeleição inde!nida” conforme 
o conceito dado por ela. O fato de serem apenas quatro Estados na região parece 
demonstrar que o impacto dessa opinião já seria muito mais reduzido, então 
aguardar o trâmite de petições individuais relativas à maioria deles na Comissão 
poderia ser uma forma de driblar as críticas sobre a admissibilidade ocorridas, 
principalmente pelo fato de a solicitação ter sido feita por um Estado interessa-
do apenas no rechaço a essa prática em outros Estados, a Colômbia de Duque.

A maior crítica se encontra em relação ao uso dos critérios associados a lití-
gios e controvérsias a nível interno, inclusive com impacto político. Após as duas 
recusas para se pronunciar sobre os procedimentos de impeachment, a doutrina 
sugere que esses critérios são aplicados como forma de uma política judicial da 
Corte de prudência.54 A irregularidade dessa aplicação chegou a motivar um 
voto dissidente do juiz Pazmiño Freiro à aludida OC-28/21, além de embasar a 
recomendação de algumas observações escritas da sociedade civil que sugeriam 
a inadmissibilidade do pedido. Essa incerteza sobre a aplicação ou não desses 
critérios pode ser uma ameaça à legitimidade normativa do âmbito consultivo 
e se associam às críticas relativas à subsidiariedade que embasam os questiona-
mentos do controle de convencionalidade.

Existe outra crítica baseada na subsidiariedade, mais ligada ao exercício in-
terpretativo que se realiza numa opinião consultiva. Falcón defende, em referên-
cia às OCs 16/99 (direito à assistência consular), 17/02 (direitos das crianças), 
53  CONTESSE, Jorge. #e Rule of Advice in International Human Rights Law. American Journal of Inter-
national Law, v. 115, n. 3, p. 367-408, 2021. p. 406.
54  BAILLIET, Cecilia M. #e Strategic Prudence of the Inter-American Court of Human Rights: Rejec-
tion of Requests for an Advisory Opinion. Revista de Direito Internacional, v. 15, 2018, p. 254-276.
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18/03 (direitos dos migrantes indocumentados), 21/14 (direitos das crianças 
migrantes) e 24/17 (direitos LGBT+), que não deveriam ser emitidas opiniões 
consultivas com alcance geral que determinem políticas públicas a serem imple-
mentadas pelos Estados do continente para salvaguardar os direitos protegidos 
pelo sistema.55 O autor argumenta que deveria vigorar a subsidiariedade para 
que os Estados determinassem a melhor forma de implementar esses direitos 
e ainda defende que, apesar da constatação de falta de políticas públicas em 
certas áreas, as perguntas dessas solicitações podem ser abstratas ou extrema-
mente academicistas, como votou de maneira dissidente o juiz Oliver Jackman 
na OC-17/02.56

Esse tipo de argumentação parece desarrazoada frente ao propósito da fun-
ção consultiva, qual seja, de auxiliar os Estados e órgãos do continente a cumprir 
as obrigações associadas aos direitos humanos.57 A justi!cativa para todos esses 
pronunciamentos aludidos estava lastreada na di!culdade fática nessas temáti-
cas, e uma recusa de responder às perguntas de modo a dar o guia mais objetivo 
para a concretização dos direitos, após a averiguação de inexistência de uma 
das causas de inadmissibilidade referidas, seria incoerente com o exercício da 
competência consultiva e, inclusive, com a prática da Corte em delinear repara-
ções abrangentes na seara contenciosa. E é justamente pelo fato de não se estar 
analisando um caso contencioso que o apontamento de medidas mais especí-
!cas, associadas a políticas públicas, permite um planejamento da conduta do 
Estado de modo a evitar que situações referentes àquelas violações perdurem e 
sejam, então, encaminhadas ao contencioso interamericano, preservando, assim 
a competência primeva dos Estados partes da CADH de garante dos direitos 
previstos na Convenção.

Ademais, essa crítica em nome de um princípio tão amplo parece se apro-
ximar de movimentações de resistência à Corte, talvez em resposta ao aumento 
de volume de casos decididos pelos órgãos do sistema58 e até de aumento da 

55  FALCÓN, Gonzalo Candia. Causales de inadmisibilidad de opiniones consultivas: reforzando el carácter 
subsidiario del sistema interamericano de derechos humanos. Revista Chilena de Derecho, v. 45, 2018, p. 57-80. 
p. 72-73.
56  Ibid., p. 73-74.
57  CtIDH. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos). Opinião Consultiva OC-15/97 de 14 de novembro de 1997. Serie A No. 
15. para. 25.
58  CERQUEIRA, Daniel. Subsidiariedad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: un principio 
jurídico convertido en cruzada ideológica. Aportes – Revista de la Fundación para el Debido Proceso, n. 23, p. 
21-23, 2021, p. 22.
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atividade consultiva. Re"etem, inclusive, os pedidos ocorridos na manifestação de 
11 de abril de 2019, em que os governos da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e 
Paraguai realizaram críticas amplas ao sistema. À época, sugeriu-se um aumento 
da observância da doutrina da margem de apreciação, bastante desenvolvida 
no sistema europeu, que também reclama maior autonomia do Estado, uma 
necessidade de aplicação mais “estrita” das fontes de direito internacional, 
proporcionalidade nas medidas de reparação e, então, a valorização do caráter de 
subsidiariedade do sistema.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se nega a autoridade do que é decidido e nem a força autoritativa dos 
“precedentes” no direito internacional. Mas o fenômeno que ocorreu no sistema 
interamericano foi de avançar uma doutrina que, no !nal das contas, torna as 
demais decisões também vinculantes. E, ao se estender essa previsão aos pare-
ceres consultivos, eles se tornam também vinculantes, a despeito da concepção 
inicial dessa competência no judiciário internacional e dos pronunciamentos an-
teriores da própria Corte, e também !ca o exercício da competência consultiva 
sujeito às críticas que o próprio controle de convencionalidade recebe.

Há ainda muito espaço para discussão dos questionamentos apresentados 
relativos tanto ao controle quanto aos aspectos procedimentais das opiniões 
consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Maiores estudos 
também podem ser desenvolvidos em relação à relevância apontada pela Cor-
te de suas opiniões aos demais membros da OEA, ainda que não estejam sob 
sua jurisdição, tanto do ponto de vista normativo quanto autoritativo, além de 
estudos sobre a obrigatoriedade dos pareceres da Corte que não interpretam 
somente a CADH, mas outras normas, inclusive do direito internacional geral, 
uma vez que ela não seria a alegada última intérprete. A própria delimitação do 
princípio da subsidiariedade merece ser prescrutada.

As opiniões consultivas são importante veículos de sua contribuição ao 
direito internacional e à efetivação de direitos humanos no continente ameri-
cano. Assim, ainda que o procedimento consultivo possa criar um espaço muito 
mais colaborativo para a formação do parecer !nal, a atenção a aspectos desse 
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procedimento para não fortalecer críticas à Corte são fundamentais para o for-
talecimento do sistema.
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CAPÍTULO 9 

AS MEDIDAS PROVISÓRIAS NO 
CASO DO GENOCÍDIO ROHINGYA 
!GÂMBIA V. MYANMAR" NA CORTE 

INTERNACIONAL DE JUSTIÇA
Ana Luísa de Oliveira Rocha1

1 INTRODUÇÃO

Em 23 de janeiro de 2020, foi publicada nova decisão da Corte Interna-
cional de Justiça (‘CIJ’ ou ‘Corte’) quanto à indicação de medidas provisórias2 
no caso Application of the Convention for the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide, instituído pela República da Gâmbia em face da República 
da União de Myanmar. O procedimento foi iniciado pela Gâmbia em novembro 
de 2019, alegando violações dos artigos I, III, IV, V e VI da Convenção para a 
Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 1948 (‘Convenção contra o 
Genocídio’ ou ‘Convenção’), contra os Rohingya, minoria étnico-racial muçul-
mana no Estado demandado. A missão investigativa instaurada pelo Conselho 
de Direitos Humanos das Nações Unidas apurou que, desde outubro de 2016, 
centenas de Rohingyas foram mortos e milhares se refugiaram no Estado vizi-
nho, Bangladesh, em razão de relatadas operações de limpeza étnica perpetradas 

1  Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do Stylus Curiarum – 
Grupo de Pesquisa em Cortes e Tribunais Internacionais.
2  Nos idiomas o!cias da Corte, provisional measures ou mesures conservatoires. Aqui, referidas de forma inter-
cambiável como medidas provisórias, medidas interinas ou medidas cautelares.
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pelos militares, incluindo prisões arbitrárias, assassinatos, estupros coletivos e 
brutalidade contra civis.3 

Ao instituir os procedimentos, a Gâmbia requereu que a Corte concedes-
se medidas provisórias, conforme o art. 41 de seu Estatuto, a !m de proteger 
os membros do grupo Rohingya que ainda se encontram no território birma-
nês e evitar o agravamento da situação. As medidas pleiteadas incluíam: que 
Myanmar tomasse todas as medidas em seu poder para prevenir que quaisquer 
atos que pudessem caracterizar ou contribuir para o crime de genocídio fossem 
cometidos contra membros do grupo Rohingya; que Myanmar assegurasse que 
grupos militares e atores não-Estatais, tais como grupos paramilitares ou milí-
cias, que pudessem estar sob seu controle, direção ou in"uência, não cometessem 
os atos descritos no art. III da Convenção contra o Genocídio4; que Myanmar 
preservasse evidências que possam se relacionar ao cometimento do crime de 
genocídio; que nenhuma das partes da controvérsia tomasse qualquer medida 
que pudesse agravar ou estender seu objeto; que ambas as partes apresentassem 
relatórios à Corte, informando as medidas tomadas a !m de implementar a 
ordem5 de medidas provisórias; e, por !m, que Myanmar permitisse o acesso e 
cooperasse com órgãos de fact-"nding das Nações Unidas que estejam investi-
gando o alegado genocídio contra os Rohingya.6

A decisão em questão analisou, dentre outras questões, a legitimidade da 
Gâmbia, enquanto Estado não afetado pelas ocorrências no território birmanês, 
para levar o caso à CIJ e a plausibilidade dos direitos invocados, e concluiu pela 
indicação de medidas cautelares, nos seguintes termos:

A CORTE, indica as seguintes medidas provisórias: 
Por unanimidade,
A República da União de Myanmar deverá, de acordo com suas obriga-
ções no âmbito da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime 
de Genocídio, em relação aos membros do grupo Rohingya em seu terri-

3  CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. Detailed #ndings of the Independent International 
Fact-Finding Mission on Myanmar. UN Doc A/HRC/42/50, 16 de setembro de 2019.
4  O art. III da Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio caracteriza como puníveis 
os atos de genocídio, de associação de pessoas para cometer o genocídio, de incitação direta e pública a cometer 
o genocídio, de tentativa de genocídio ou de co-autoria no genocídio.
5  O termo “ordem”, neste trabalho, é utilizado para fazer referência à decisão proferida pela CIJ nos procedi-
mentos incidentais de medidas provisórias, referida como order ou ordonnance no art. 74.4 das Regras da Corte.
6  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA (CIJ). Application of the Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide (#e Gambia v. Myanmar). Provisional Measures, Order of 23 
january 2020, I.C.J. Reports 2020, p. 7-8, para. 12.
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tório, tomar todas as medidas em seu poder para prevenir a comissão de 
todos os atos no escopo do Artigo II da Convenção, em particular: (a) 
matar membros do grupo; (b) causar lesão grave à integridade física ou 
mental de membros do grupo; (c) submeter intencionalmente o grupo a 
condição de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total 
ou parcial; (d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no 
seio de grupo;
Por unanimidade,
A República da União de Myanmar deverá, em relação aos membros 
do grupo Rohingya em seu território, assegurar que seus militares, bem 
como quaisquer unidades armadas irregulares que possam ser dirigidas ou 
apoiadas por eles e quaisquer organizações ou pessoas que possam estar 
submetidas a seu controle, direção ou in"uência, não cometam nenhum 
dos atos descritos no ponto (1) acima, ou de associação de pessoas para 
cometer o genocídio, de incitação direta e pública a cometer o genocídio, 
de tentativa de genocídio ou de co-autoria no genocídio.
Por unanimidade,
A República da União de Myanmar deverá tomar medidas efetivas para 
prevenir a destruição e garantir a preservação de evidências relacionadas a 
alegações de atos no escopo do Artigo II da Convenção para a Prevenção 
e Repressão do Crime de Genocídio;
Por unanimidade,
A República da União de Myanmar deverá submeter um relatório à Cor-
te acerca de todas as medidas tomadas para dar efeito a esta Ordem no 
prazo de quatro meses, a partir da data desta Ordem, e posteriormente a 
cada seis meses, até que uma decisão !nal sobre o caso seja proferida pela 
Corte.7

Ante o exposto, o objetivo do presente trabalho é analisar a decisão em 
questão, com foco nas questões processuais invocadas pela CIJ na ordem, no-
tadamente os critérios de jurisdição e admissibilidade prima facie e os demais 
requisitos para a concessão de medidas provisórias, bem como os parâmetros 
adotados nesta fase.

Desse modo, almeja-se responder às seguintes questões: (i) o que a análise 
feita pela Corte neste estágio do processo pode demonstrar a respeito de um 
eventual julgamento de mérito? (ii) Como a ordem em análise pode vir a in-
"uenciar a futura jurisprudência da Corte? (iii) Como uma decisão de medidas 
provisórias no âmbito da CIJ pode afetar uma minoria étnica protegida segundo 
a Convenção contra o Genocídio?
7  Ibid, p. 30-31, para. 86.
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Para tal, o presente artigo, inicialmente, recapitulará as normas formaliza-
das no Estatuto da Corte relativas às medidas interinas (seção dois). Em segui-
da, serão examinados especi!camente os critérios levantados pela CIJ na decisão 
ora discutida, observando o standard adotado pela Corte em casos anteriores, os 
argumentos e objeções levantadas pelas partes e as considerações feitas no caso 
concreto (seção três). Por !m, será analisada a parte dispositiva da decisão e as 
medidas provisórias efetivamente concedidas pela Corte (seção quatro).

A hipótese defendida é que a análise dos requisitos de jurisdição e admis-
sibilidade prima facie, bem como de plausibilidade das alegações, permite uma 
perspectiva do raciocínio a ser adotado pela Corte nos julgamentos de objeções 
preliminares e de mérito, bem como das principais estratégias a serem adotadas 
pelas partes ao longo dos procedimentos. Ademais, entende-se que a decisão 
apresenta inovação processual referente à análise do standing da Gâmbia, rele-
vante para a jurisprudência da Corte no que tange aos casos envolvendo obriga-
ções erga omnes partes.

2 MEDIDAS PROVISÓRIAS NA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTIÇA

As medidas provisórias são de!nidas como decisões de acordo com as quais 
as partes de um processo devem fazer ou se abster de fazer algo com a !nalidade 
de preservar o objeto da controvérsia pendente de resolução.8 O instituto tem 
como propósito principal a proteção dos direitos das partes enquanto está pen-
dente decisão meritória, a !m de evitar que seja causado prejuízo irreparável aos 
direitos em disputa.9

No caso da Corte Internacional de Justiça, esse poder se encontra no ca-
pítulo III do Estatuto, que diz respeito aos procedimentos da Corte, no art. 41. 
Conforme se extrai do referido dispositivo, a CIJ possui um poder discricionário 
de conceder tais medidas, caso considere que as circunstâncias assim requeiram. 
Destaca-se também que as medidas concedidas de acordo com o art. 41 não po-
8  MILES, Cameron. Provisional Measures Before International Courts and Tribunals. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2016. 
9  O artigo 41.1 do Estatuto da Corte dispõe: “!e Court shall have the power to indicate, if it considers that 
circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to preserve the respective rights of either 
party.”
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dem constituir uma antecipação do julgamento do mérito da disputa.10 Ademais, 
o procedimento sob o qual devem ser requeridas e julgadas as medidas provisó-
rias encontram-se nos arts. 73 a 78 das Regras da Corte.

Muito embora o texto do art. 41 dê ênfase à proteção dos direitos res-
pectivos de cada parte, a CIJ já se utilizou da prerrogativa de indicar medidas 
provisórias a !m de prevenir o agravamento ou extensão da disputa.11 Contudo, 
ainda há divergências quanto à possibilidade de concessão de medidas provisó-
rias com esse !m exclusivo, em casos em que não há qualquer risco de prejuízo 
irreparável. Esse tema foi tratado no caso Pulp Mills, no qual a Corte chegou à 
conclusão que a medidas de não-agravamento ou extensão da disputa somente 
poderiam ser concedidas caso outras medidas concretas para a prevenção de 
prejuízo irreparável aos direitos das partes também sejam indicadas.12

Ainda, a literalidade do dispositivo estatutário também gerou controvér-
sia quanto à natureza vinculante das decisões concedendo medidas provisórias. 
Nessa medida, no caso LaGrand (Alemanha v. EUA), a Corte entendeu que a 
interpretação segundo a qual as medidas indicadas de acordo com o art. 41 não 
criariam obrigações vinculantes seria contrária ao objeto e propósito de seu Es-
tatuto, como se extrai:

O contexto no qual o artigo 41 tem que ser visto dentro do Estatuto é 
para evitar que a Corte seja obstruída no exercício de suas funções porque 
os respectivos direitos das partes em uma disputa perante a Corte não são 
preservados. Do objeto e propósito do Estatuto, bem como dos termos 
do artigo 41 quando lido em seu contexto, decorre que o poder de indicar 
medidas provisórias implica que tais medidas devem ser vinculantes, na 
medida em que o poder em questão se baseia na necessidade, quando as 
circunstâncias o exigirem, de salvaguardar e evitar prejuízo aos direitos 
das partes, conforme for determinado o julgamento !nal da Corte.13

10  OELLERS-FRAHM, Karin. Article 41. In: ZIMMERMAN, Andreas et al (eds.). $e Statute of $e 
International Court of Justice: A Commentary. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 1314.
11  Sobre o tema, vide: PALCHETTI, Paolo. $e Power of the International Court of Justice to Indicate 
Provisional Measures to Prevent the Aggravation of a Dispute. Leiden Journal of International Law, v. 21, 
n. 3, p. 623-642, 2008.
12  Acerca da decisão no caso Pulp Mills (2007): “Whether this "nding has to be understood as a rule excluding 
provisional measures exclusively aiming at the non-aggravation of the dispute or whether this was justi"ed by the 
particular situation in the case at stake is not clear and was the subject of heated discussion, with strong arguments on 
both sides in the separate and dissenting opinions.”(OELLERS-FRAHM, op. cit., p. 1314.)
13  CIJ. LaGrand (Germany v. United States of America). Judgment, I. C. J. Reports 2001, p. 502-503, para. 
102. Tradução livre.
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Cumpre ainda destacar que, muito embora o art. 41 disponha de forma 
bastante geral as condições para que sejam indicadas medidas provisórias, fa-
zendo referência às “circunstâncias”, a própria jurisprudência da CIJ desenvolveu 
critérios relevantes a serem examinados nesses casos. Tais requisitos, bem como 
a análise feita pela Corte no caso do Genocídio Rohingya, serão mais atenta-
mente examinados na próxima seção.

No que tange aos dois casos previamente julgados pela CIJ envolvendo 
a ocorrência de genocídio, foram concedidas medidas provisórias em favor da 
Bósnia, em 1993.14 De outro lado, no caso entre Croácia e Sérvia de 2015, não 
foram requeridas medidas provisórias.

3 REQUISITOS PARA A CONCESSÃO 
DE MEDIDAS PROVISÓRIAS NA CORTE 

INTERNACIONAL DE JUSTIÇA

O Estatuto e as Regras da Corte Internacional de Justiça não tratam dire-
tamente dos requisitos a serem examinados pela CIJ para a concessão de medi-
das provisórias. A doutrina indica dois elementos principais: primeiramente, o 
pedido deve se relacionar com os direitos das partes em disputa perante a Corte; 
além disso, a Corte deve ter jurisdição prima facie sobre a pretensão15. 

Ademais, ao longo de sua jurisprudência, a Corte desenvolveu novos crité-
rios para a concessão de medidas provisórias, incluindo a análise de questões de 
admissibilidade.16 A urgência é também uma relevante condição examinada pela 
CIJ, uma vez que está implícita no próprio art. 41 a noção de que a concessão 
de medidas provisórias diz respeito a circunstâncias nas quais ações urgentes são 
necessárias para preservar os direitos invocados.17 Ainda, num âmbito substan-
tivo, a Corte só poderá indicar medidas provisórias se considerar que as circuns-
tâncias as requeiram a !m de preservar os direitos das partes.18

14  Id. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 
and Herezegovina v. Serbia). Provisional Measures, Order of 8 april 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 3-26.
15  ROSENNE, Shabtai. $e Law and Practice of the International Court, 1920-2005. 4. ed. Leiden: Mar-
tinus Nijho% Publishers, 2006, p. 1399.
16  Ibid, p. 1405.
17  Ibid, p. 1395.
18  CIJ. Anglo-Iranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran). Provisional Measures, Order of 5 July 1951, I.C. 
J. Reports 1951, p. 93.
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Tendo em vista que o objetivo do presente trabalho é analisar a decisão 
proferida no caso Application of the Convention for the Prevention and Punish-
ment of the Crime of Genocide (Gâmbia v. Myanmar), este tópico seguirá a divisão 
adotada pela Corte na referida ordem, analisando a jurisdição prima facie (3.1), 
o interesse de agir da República da Gâmbia (3.2), a plausibilidade das alegações 
e conexão entre os direitos a serem protegidos e as medidas requisitadas (3.3) e, 
por !m, o risco de prejuízo irreparável e urgência (3.4).

3.1 JURISDIÇÃO PRIMA FACIE

A jurisdição prima facie é estabelecida quando há, no caso concreto, uma 
fonte plausível, por meio da qual os Estados expressaram o seu consentimento 
a submeterem disputas ao julgamento de um tribunal internacional. A CIJ so-
mente pode indicar medidas provisórias se os dispositivos nos quais se baseiam 
as alegações dos Estados constituam, prima facie, uma base na qual a jurisdição 
pudesse estar fundada. Não há necessidade, contudo, de que a Corte conclua, de 
forma de!nitiva, que possui jurisdição nos méritos do caso.19

A !m de veri!car se há jurisdição prima facie, a Corte analisa se as alega-
ções trazidas pelas partes são capazes de se enquadrar no instrumento legal e nas 
normas aplicáveis em questão.20

Dessa forma, no caso Interhandel (Suíça v. EUA), em 1957, Sir Hersch 
Lauterpacht apontou, em sua Opinião Separada:

“O princípio correto [...] que vem sendo aplicado uniformemente na prá-
tica judicial e arbitral internacional é o seguinte: A Corte pode agir ade-
quadamente nos termos do Artigo 41, desde que exista um instrumento 
tal como uma Declaração de Aceitação da Cláusula Opcional, emanada 
das Partes na disputa, que prima facie con!ra jurisdição à CIJ e que não 
incorpore reservas obviamente excluindo sua jurisdição.” 21

19  SA(KIEWICZ-MUNNERLYN, Ewa. Interim Measures of Protection in the International Court of 
Justice: order of 23 January 2020 in Case Gambia v. Myanmar. Allerhand Law Review, v. 3, n. 1, p. 12-27, 
2020. Disponível em: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-329b6cfa-1308-
403c-92d2-2f9d45a6cd7c. Acesso em 27 de junho de 2021.
20  CIJ. Legality of use of Force (Serbia v. Italy). Provisional Measures, Order of 2 june 1999, I. C. J. Reports 
1999, p. 488, para. 20.
21  CIJ. Interhandel (Switzerland v. United States of America). Provisional Measures, Separate Opinion of 
Judge Sir Hersch Lauterpacht, I. C. J. Reports 1957, p. 118. Tradução livre.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-329b6cfa-1308-403c-92d2-2f9d45a6cd7c
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-329b6cfa-1308-403c-92d2-2f9d45a6cd7c
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No mesmo sentido, no caso Fisheries Jurisdiction (Reino Unido v. Islândia), 
no qual a jurisdição baseava-se em um tratado entre as partes, a Corte indicou 
que o instrumento invocado pelas partes conferindo jurisdição à CIJ deve “pa-
recer, prima facie, permitir uma possível base sobre a qual a jurisdição da Corte 
possa ser fundada”.22

A seu turno, a CIJ também já se recusou a conceder medidas provisórias 
por entender que não possuía jurisdição prima facie, nos casos Legality of the Use 
of Force (Sérvia v. Itália e outros) e Armed Activities in the Territory of the Congo 
(República Democrática do Congo v. Uganda).23

No caso ora discutido, os procedimentos foram instituídos pela Gâmbia 
com base no art. IX da Convenção contra o Genocídio, que dispõe que as con-
trovérsias relativas à interpretação, aplicação ou execução do tratado, bem como 
à responsabilidade de um Estado em matéria de genocídio, serão submetidas à 
Corte Internacional de Justiça.24 Ambos os Estados partes da disputa são mem-
bros da referida Convenção e nenhum dos dois havia formulado reservas quanto 
ao artigo IX, muito embora Myanmar tenha feito reservas quanto aos artigos 
VII e VIII.

Nesse sentido, a Corte passou à análise da possibilidade de aplicação do 
artigo IX, veri!cando a existência, prima facie, de controvérsia25 quanto à inter-
pretação, aplicação ou execução da Convenção contra o Genocídio.

A Gâmbia argumentou que teria uma disputa com o Estado de Myanmar 
em relação à interpretação e aplicação da Convenção, indicando especi!camente 
condutas das forças militares de Myanmar a partir de outubro de 2016, inician-
do operações generalizadas e sistemáticas contra o grupo Rohingya, durante 
as quais foram cometidos assassinatos em massa, estupros e outras formas de 
violência sexual, além de outras tentativas de destruição sistemática do grupo 
protegido.26 Por sua vez, o Estado birmanês negou ter cometido qualquer vio-

22  Id. Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland). Provisional Measures, Order of 17 August 1972, 
I. C. J. Reports 1972, p. 16, para. 17.
23  SA(KIEWICZ-MUNNERLYN, op. cit. p. 16.
24  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 9, para. 17. 
25  Acerca da noção de controvérsia e as interpretações recentes da Corte Internacional de Justiça, vide: 
LIMA, Lucas Carlos. A Opinião sobre o Arquipélago de Chagos: A Jurisdição Consultiva da Corte Interna-
cional de Justiça e a Noção de Controvérsia. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 
75, pp. 281-302, jul./dez. 2019.
26  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 10-11, para. 20-21.
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lação da Convenção contra o Genocídio e alegou inexistir qualquer intenção 
genocida.27

Em sua análise, a Corte apontou que, para o !m de conceder medidas 
provisórias, não se faz necessário veri!car que houve violação das obrigações 
da Convenção por parte do demandado, o que só poderá ser examinado na fase 
meritória. Naquele estágio dos procedimentos, seria su!ciente estabelecer que 
os atos apontados pela Gâmbia poderiam se enquadrar dentre as disposições da 
Convenção. Concluiu, nesse sentido, os elementos trazidos seriam su!cientes 
para estabelecer, prima facie, a existência de uma controvérsia entre as partes, 
relacionada à interpretação, aplicação ou execução da Convenção contra o Ge-
nocídio.28

O Estado demandado ainda invocou sua reserva ao artigo VIII da Conven-
ção como um óbice ao exercício da jurisdição da CIJ. O dispositivo diz respeito 
ao direito dos Estados partes de recorrerem a órgãos das Nações Unidas para 
tomar medidas para a prevenção e a repressão de atos de genocídio, de acordo 
com a Carta da ONU. Nessa medida, Myanmar argumentou que a reserva feita 
a este artigo se aplicaria também à Corte, enquanto órgão jurisdicional das Na-
ções Unidas. 29

Muito embora a expressão “órgão competente das Nações Unidas” utilizada 
no referido dispositivo seja ampla, levando a uma possível interpretação de que 
a Corte estaria incluída no escopo de aplicação do artigo, a decisão não acolheu 
o argumento levantado por Myanmar. A Corte apontou que o artigo VIII e o 
artigo IX teriam aplicações distintas, uma vez que o primeiro não faz referência 
à submissão de disputas para adjudicação. Este tema é tratado especí!ca e exclu-
sivamente no artigo IX, o qual, conforme a ordem prescrevendo medidas pro-
visórias, seria a única disposição pertinente no que tange à jurisdição da CIJ.30

Nessa medida, a Corte concluiu que teria jurisdição prima facie para julgar 
o caso, de acordo com artigo IX da Convenção. 

27  Ibid, p. 11-12, para. 23.
28  Ibid, p. 14, para. 30.
29  Ibid, p. 14-15, para. 32.
30  Ibid, p. 15, para. 35.
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3. 2 A LEGITIMIDADE DE AGIR DA REPÚBLICA DA GÂMBIA

Um dos pontos de maior controvérsia e interesse da decisão em questão se 
tratou do standing, ou legitimidade de agir, da República da Gâmbia para insti-
tuir procedimentos com base na alegação de genocídio em Myanmar.

Esse requisito de admissibilidade pode ser de!nido como “a exigência de 
que um Estado que procura aplicar determinada norma estabeleça um vínculo 
su!ciente entre ele próprio e a norma legal que forma o objeto da ação de apli-
cação da lei.” 31 Ou seja, o Estado que buscar invocar responsabilidade de outro 
pelo descumprimento de uma norma de Direito Internacional deve demonstrar 
que a violação da obrigação em questão afeta seus direitos e interesses para que 
tenha a possibilidade, perante o direito internacional, de postulá-los perante um 
tribunal.32 

As condições para que uma parte seja legítima a invocar a responsabilidade 
de outra perante um tribunal internacional foram objeto de análise da Comis-
são de Direito Internacional, que, muito embora não tenha feito uso do termo 
standing ou locus standi, incluiu dispositivos importantes a esse respeito nos Ar-
tigos sobre Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos 
(‘Artigos’). Em síntese, o documento estabeleceu que a legitimidade de agir seria 
derivada, em regra, de um dano, conforme expressa o Art. 42, contudo, também 
poderia surgir de um interesse comum dos Estados, como dispõe o Artigo 48.3334

Em que pese a questão do standing não seja tratada no Estatuto ou nas 
Regras da Corte, o ponto foi de!nido em algumas de suas decisões, mormente 
em casos envolvendo pedidos formulados por um Estado em relação a obrigações 
31  TAMS, Christian J..Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005, p. 26.
32  DO VALLE, Mariana Ferolla Vallandro. Legitimidade (standing) perante a Corte Internacional de Jus-
tiça. In: DAL RI JÚNIOR, Arno; LIMA, Lucas Carlos (orgs.). A jurisprudência da Corte Internacional de 
Justiça: História e In"uência no Direito Internacional. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2020, p. 458. 
33  CHOW, Pok Yin S. On Obligations Erga Omnes Partes. Georgetown Journal of International Law, 
Washington D. C., v. 52, n. 2, p. 469-504, 2021.
34  “Article 48 Invocation of responsibility by a State other than an injured State 1. Any State other than an injured 
State is entitled to invoke the responsibility of another State in accordance with paragraph 2 if: (a) the obligation 
breached is owed to a group of States including that State, and is established for the protection of a collective interest 
of the group; or (b) the obligation breached is owed to the international community as a whole. 2. Any State entitled 
to invoke responsibility under paragraph 1 may claim from the responsible State: (a) cessation of the internationally 
wrongful act, and assurances and guarantees of non-repetition in accordance with article 30; and (b) performance of 
the obligation of reparation in accordance with the preceding articles, in the interest of the injured State or of the bene-
"ciaries of the obligation breached.” (COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL (CDI). Responsibility 
of States for Internationally Wrongful Acts. Yearbook of the International Law Commission 2001,Volume. 
II, Part Two, p. 42-143).
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erga omnes.35 Notadamente, no caso Barcelona Traction (Bélgica v. Espanha), o 
tema foi tratado de forma implícita:

“Em particular, deve ser feita uma distinção essencial entre as obrigações 
de um Estado em relação à comunidade internacional como um todo e as 
que surgem em relação a outro Estado no campo da proteção diplomática. 
Por sua própria natureza, as primeiras são uma preocupação de todos os 
Estados. Tendo em vista a importância dos direitos envolvidos, todos 
os Estados podem ser considerados como tendo um interesse legal em 
sua proteção; tratam-se de obrigações erga omnes.”36

A Corte ainda pontuou, como exemplos de obrigações erga omnes, a proibi-
ção dos atos de agressão e do genocídio e as normas de direitos humanos básicos, 
incluindo a proteção de indivíduos da escravidão e da discriminação racial.37

Do referido julgamento, é possível inferir que todos os Estados teriam 
legitimidade para tomar medidas em face do descumprimento de obrigações 
erga omnes, incluindo instituir procedimentos na Corte Internacional de Jus-
tiça.38 Não obstante, a questão foi tratada de forma expressa pela CIJ no caso 
Obligation to Prosecute or Extradite (Bélgica v Senegal), no qual discutiu-se a 
possibilidade de que a Bélgica, enquanto parte da Convenção contra a Tortura, 
invocasse a responsabilidade do Senegal perante a Corte sem que fosse espe-
cialmente afetada pelo descumprimento do tratado.A maioria no julgamento 
chegou à conclusão que o objeto e o propósito da Convenção indicavam que os 
Estados-partes tinham “um interesse comum de garantir (...) que atos de tortura 
fossem prevenidos e que, caso ocorram, seus autores não gozem de impunida-
de.”39 Nessa medida, a Corte considerou que esse interesse comum signi!caria 
dizer que as obrigações convencionais seriam devidas por qualquer Estado parte 
a todos os outros Estados partes do Tratado. Seriam, nesse sentido, obrigações 
erga omnes partes.

35  GAJA, Giorgio. Claims Concerning Obligations Erga&Omnes in&the&Jurisprudence of&the&International 
Court of&Justice. In: MAZZESCHI, Riccardo Piscillo; DE SENA, Pasquale (eds.). Global justice, Human 
Rights and the Modernization of International Law. Cham: Springer International Publishing, 2018, p. 
39-46.
36  CIJ. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain). Judgment, I. C. J. Re-
ports 1970, p. 32, para. 33. Tradução livre, grifou-se.
37  Ibid. p. 32, para. 34.
38  “In its judgment in the Barcelona Traction case the Court did not expressly make any statement on the issue of 
standing. However, a positive answer on this issue may be taken as implicit.” (GAJA, op. cit., p. 41)
39  CIJ. Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal). Judgment, I. 
C. J. Reports 2012, p. 449, para. 68.
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Diante dessas considerações, a decisão reconheceu expressamente a legiti-
midade da Bélgica para reivindicar a cessação de uma suposta violação à Con-
venção contra a Tortura, com base no interesse geral das partes do tratado no 
cumprimento das suas obrigações, ainda apontando que, se fosse necessário um 
interesse especial para esse propósito, em muitos casos nenhum Estado estaria 
em na posição de invocar a responsabilidade de outro perante um tribunal in-
ternacional.40

Tendo em vista a jurisprudência da Corte, vê-se que, no presente caso, o 
fato da República da Gâmbia não ter sido especialmente afetada pelas alega-
das violações à Convenção contra o Genocídio no território de Myanmar não 
consistiria um obstáculo para que reivindicasse perante a CIJ a cessação de tais 
violações. Não obstante, a questão da legitimidade foi levantada sob uma ótica 
diversa.

O Estado demandado não contestou o fato de que a Gâmbia teria interes-
se no cumprimento das obrigações da Convenção contra o Genocídio, dado o 
seu caráter erga omnes partes, contudo objetou à possibilidade de que a Gâmbia 
pudesse instituir procedimentos perante a CIJ relacionadas a alegadas viola-
ções à Convenção sem que fosse especialmente afetada por tal descumprimento. 
Myanmar argumentou que somente um Estado lesado teria o direito de decidir 
se e como invocaria a responsabilidade de outro Estado, sendo meramente sub-
sidiário o direito de um estado não afetado a invocar tal responsabilidade. No 
caso, o único Estado lesado pelas supostas violações no território birmanês seria 
Bangladesh, o qual, por sua vez, não poderia instituir os procedimentos na Corte, 
uma vez que formulou reserva ao artigo IX da Convenção contra o Genocídio.41

Em outras palavras, questionou-se: nos casos em que um Estado especial-
mente afetado pode ser identi!cado, o direito de um terceiro invocar responsabi-
lidade derivada do descumprimento de obrigações erga omnes partes seria apenas 
subsidiário ao direito do Estado lesado? Assim, o standing somente existiria para 
o terceiro caso a parte afetada renunciasse ao seu direito de invocar responsabi-
lidade?42

Em resposta à objeção, a Gâmbia sustentou que seu status como parte de 
um tratado que impõe obrigações erga omnes partes seria su!ciente para estabe-

40  Ibid, p. 450, para. 69-70.
41  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 16, para. 39.
42  CHOW, op. cit., p. 500.
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lecer seu interesse e legitimidade perante a Corte, sem a necessidade de demons-
tração de um interesse especial.

A CIJ reconheceu a existência prima facie de standing da Gâmbia nos pro-
cedimentos em questão, declarando, com referência às considerações do caso 
entre a Bélgica e o Senegal, que há um interesse comum dos Estados partes da 
Convenção contra o Genocídio de garantir o cumprimento de suas obrigações.43

Em que pese a conclusão favorável à Gâmbia, a então Vice-Presidente 
Xue expressou discordância à aplicação do julgamento Prosecute or Extradite ao 
caso. Na decisão de 2012, a juíza havia considerado inadmissível a reivindicação 
da Bélgica, e, em seu voto dissidente, apontou que “embora os Estados Partes 
tenham um interesse comum em sua observância, em virtude do direito dos 
tratados, o simples fato de um Estado ser parte da Convenção, por si só, não dá 
a esse Estado legitimidade para levar um caso à Corte”44. Por sua vez, em sua 
opinião separada no caso do Genocídio Rohingya, além de reforçar o entendi-
mento que adotou no caso anterior, Xue ainda fez nova distinção. Segundo a 
juíza, o caso trazido pela Gâmbia seria diferente do instituído pela Bélgica: esta 
última vinha sendo especialmente afetada pelo descumprimento das obrigações 
da Convenção contra a Tortura e não levou o caso à Corte somente com base 
em um interesse compartilhado com os demais Estados partes, mas sim por ser, 
supostamente, um Estado lesado pelos fatos narrados.45

Não obstante, esse posicionamento parece não levar em consideração que 
o artigo IX da Convenção, que confere jurisdição à Corte, não condiciona esse 
mecanismo à existência de um interesse especial para além do interesse geral 
dos Estados partes na implementação das obrigações convencionais e que tal 
requisito tampouco é mencionado no Estatuto ou nas Regras da Corte. Nesse 
sentido, a imposição de uma restrição desse tipo poderia estar em confronto com 
o objeto e propósito do tratado, levando a situações de evidente impunidade, em 
que nenhum Estado poderia invocar a responsabilidade de outro pela violação 

43  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 17, para. 41-42.
44  CIJ. Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal). Judgment, 
Dissenting Opinion of Judge Xue, I. C. J. Reports 2012, p. 575, para. 17.
45  Id. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#e 
Gambia v. Myanmar). Provisional Measures, Separate Opinion of Vice-President Xue, I.C.J. Reports 2020, 
p. 33, para. 4.
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da Convenção contra o Genocídio, caso as ocorrências afetassem apenas a pró-
pria população do Estado responsável.46

Na decisão em análise, a Corte pôde adotar um posicionamento inédito 
acerca do standing de Estados não afetados nos casos envolvendo obrigações 
erga omnes partes, abrindo espaço para que procedimentos similares sejam ins-
tituídos no futuro. Apesar disso, embora o entendimento tenha sido favorável à 
Gâmbia, a análise feita na ordem de medidas provisórias não respondeu a algu-
mas das questões que o caso suscita. Não houve menção a eventual legitimidade 
de Bangladesh, enquanto parte especialmente afetada pelas circunstâncias do 
caso, para invocar a responsabilidade de Myanmar, em detrimento dos demais 
Estados partes da Convenção. Tampouco examinou-se eventuais requisitos for-
mais para que terceiros estados possam instituir procedimentos com base em 
obrigações erga omnes partes.47 Muito embora não haja declaração expressa da 
Corte nesse sentido, presume-se da utilização do termo “prima facie” que o parâ-
metro de admissibilidade na fase das medidas interinas seria mais baixo do que 
a análise a ser feita desse ponto em sede de objeções preliminares, de modo que 
é razoável esperar um posicionamento mais detalhado da Corte acerca do tema.

3.3 DIREITOS A SEREM PROTEGIDOS E A CONEXÃO ENTRE 
TAIS DIREITOS E AS MEDIDAS REQUISITADAS

Como já destacado, o objetivo do instituto de medidas provisórias nos pro-
cedimentos da Corte Internacional de Justiça é o de preservar direitos pendente 
lite, evitando, portanto, que a controvérsia perca seu objeto. Dessa forma, a juris-
prudência da Corte desenvolveu o requisito da “conexão”, que signi!ca dizer que 
“os direitos a serem protegidos pela imposição de medidas provisórias devem 
estar conectados aos direitos que são objeto do pleito principal.”48 Notadamente, 
no caso Pulp Mills (Argentina v. Uruguai), a Corte reconheceu essa condição 
como um pressuposto independente para a concessão de medidas provisórias e 

46  GAJA, Giorgio. #e Protection of General Interests in the International Community – General Course 
on Public International Law. In: Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 2011, 
Haia, p. 115.
47  CHOW, op. cit., p. 501.
48  MILES, op. cit., p. 180.
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caracterizou o standard de análise como “uma conexão su!ciente com os méritos 
do caso para o propósito dos presentes procedimentos.”49

Adicionalmente, na decisão de medidas provisórias do caso Prosecute or Ex-
tradite, foi introduzida a noção de que a Corte somente poderia exercer a prer-
rogativa de indicar medidas se estivesse convencida de que os direitos invocados 
pela parte fossem plausíveis,50 teste que foi aplicado em todos os procedimentos 
de medidas provisórias que sucederam. Naquela oportunidade, a Corte concen-
trou-se na existência plausível dos direitos a!rmados pela Bélgica, limitando-se 
a concluir que estes estavam “fundamentados em uma possível interpretação” da 
Convenção contra a Tortura.51

O requisito da plausibilidade adquiriu novos contornos a partir do julga-
mento do caso Application of the ICSF and CERD (Ucrânia v. Rússia), tendo se 
expandido de uma análise exclusiva da razoabilidade dos direitos pleiteados para 
também examinar a razoabilidade das reivindicações.52 Em outras palavras, não 
mais bastaria demonstrar que os direitos para os quais o Estado requerente bus-
ca proteção têm uma base legal plausível de acordo com o direito internacional, 
sendo igualmente necessário que a Corte esteja convencida de que os Estados 
demandados estejam plausivelmente violando tais direitos.53 Dessa forma, o tes-
te da plausibilidade tornou-se um mecanismo por meio do qual a Corte pode 
fazer uma declaração acerca da viabilidade geral do caso.54

No caso da Gâmbia v. Myanmar, a Corte tomou nota dos standards adota-
dos em julgamentos anteriores para analisar a plausibilidade dos direitos invoca-
dos. Em seu requerimento, a Gâmbia apontou que procura, no processo, a!rmar 
os direitos de todos os membros do grupo Rohingya que estão no território 
de Myanmar, de serem protegidos contra atos de genocídio, conspiração para 
cometer genocídio, incitação direta e pública à prática de genocídio, tentativa 
49  CIJ. Pulp Mills in the River Uruguay (Argentina v. Uruguay). Provisional Measures, Order of 23 january 
2007, I. C. J. Reports 2007, p. 11, para. 30.Tradução livre.
50  Id. Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal). Provisional 
Measures, Order of 28 May 2009, I. C. J. Reports 2009, p. 151, para. 57.
51  MAROTTI, Loris. « Plausibilità » dei diritti e autonomia del regime di responsibilità nella recente 
giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia in tema di misure cautelari. Rivista di Diritto Inter-
nazionale, Milão, v. 97, n. 3, 2014. LANDO, Massimo. Plausibility in the Provisional Measures Jurisprudence 
of the International Court of Justice. Leiden Journal of International Law, Leiden, v. 331, n. 3, p. 646, 2018.
52  CIJ. Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and 
and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. 
Russia). Provisional Measures, Order of 19 April 2017, I. C. J. Reports 2017, p. 104-141.
53  LANDO, Massimo. Provisional Measures and the Link Requirement. $e Law and Practice of Interna-
tional Courts and Tribunals, v. 19, n. 2, p. 187, 2020.
54  MILES, Cameron. Provisional Measures and the ‘New’ Plausibility in the Jurisprudence of the Interna-
tional Court of Justice. British Yearbook of International Law, 2018, p. 40.
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de cometer genocídio e cumplicidade no genocídio, de acordo com o Artigo III 
da Convenção, sendo que, para os !ns de indicação de medidas provisórias, os 
direitos seriam plausíveis e estariam de acordo com o objeto e o propósito do 
tratado.

O Estado demandado sustentou que as medidas provisórias somente po-
deriam ser concedidas se as alegações apresentadas pela Gâmbia, com base nos 
fatos alegados em seu requerimento, fossem plausíveis, o que, por sua vez, deve-
ria incluir evidências de uma intenção genocida (dolus specialis), dado que este 
elemento é essencial para distinguir o crime de genocídio de outras violações, 
como crimes de guerra e crimes contra a humanidade.55 Sob esse fundamento, 
Myanmar a!rmou que o requisito não foi atendido, uma vez que a alegada con-
duta estatal em relação aos Rohingya poderia levar a outras inferências, que não 
a intenção de destruir no todo ou em parte os membros do grupo protegido.56

A Corte não aderiu ao posicionamento apresentado por Myanmar e con-
siderou não ser necessária a determinação de intenção genocida naquele estágio 
dos procedimentos.57 Dessa forma, a Corte baseou-se amplamente nos relatórios 
das missões de fact-"nding das Nações Unidas e em resoluções da Assembleia 
Geral, para considerar plausíveis os direitos pleiteados pela Gâmbia.58 Tais do-
cumentos indicavam a possibilidade de cometimento de crimes graves, incluin-
do extrema violência em face dos Rohingya, negação de status legal, identidade 
e nacionalidade e a incitação de ódio por motivos étnicos, raciais e religiosos.59

55  O tema é explorado pela CIJ no caso do Genocídio Bósnio: “Having carefully examined the evidence pre-
sented before it, and taken note of that presented to the ICTY, the Court considers that it has been established by fully 
conclusive evidence that members of the protected group were systematically victims of massive mistreatment, beatings, 
rape and torture causing serious bodily and mental harm, during the con%ict and, in particular, in the detention camps. 
!e requirements of the material element, as de"ned by Article II (b) of the Convention are thus ful"lled. !e Court 
"nds, however, on the basis of the evidence before it, that it has not been conclusively established that those atrocities, 
although they too may amount to war crimes and crimes against humanity, were committed with the speci"c intent 
(dolus specialis) to destroy the protected group, in whole or in part, required for a "nding that genocide has been per-
petrated.” (CIJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Bosnia and Herezegovina v. Serbia). Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 175, para. 319). Adicionalmente, no 
caso do Genocídio Croata, um dos principais argumentos aduzidos pela Sérvia foi de que tais condutas nar-
radas pelo Estado demandante, que incluíam tortura, violência sexual e tratamentos degradantes, não consti-
tuíam genocídio, mas sim crimes de guerra e crimes contra a humanidade (CIJ. Application of the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia). Judgment, I.C.J. Reports 
2015, p. 3-154). Para uma análise aprofundada da diferença entre esses três crimes, vide: WALD, Patricia M. 
Genocide and Crimes Against Humanity. Washington University Global Studies Law Review, St. Louis, 
v. 6, n. 3, 2007, p.621-633.
56  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 19, para. 47-48
57  Ibid, p. 23, para. 56
58  PILLAI, Priya. Case and Comment: Expanding the Scope of Provisional Measures under the Genocide 
Convention. $e Cambridge Law Journal, v. 79, n. 2, p.203, 2020.
59  RAJ, Vatsal. #a Gambia v. Myanmar: Paving the Yellow Brick Road to International Accountability for 
the Crime of Genocide. De Lege Ferenda, v. 3, n. 1, p. 53, 2021.
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A questão da plausibilidade também mereceu considerações dos juízes que 
apresentaram opiniões separadas. 

A juíza Xue infomou ter “sérias reservas” em relação à análise da Corte, 
por entender que a intenção genocida constitui um elemento decisivo para dis-
tinguir o crime de genocídio de outros crimes internacionais graves.60 A juíza 
defendeu que, ainda que se aceitasse que a demonstração dolus specialis não seria 
necessária na fase de medidas provisórias, “os atos alegados e as circunstâncias 
relevantes deveriam, prima facie, demonstrar que a natureza e a extensão dos 
atos alegados chegaram ao nível em que um padrão de conduta poderia ser 
considerado como conduta genocida.”61 Ainda, em sua opinião, fez referência 
aos documentos apresentados pela Gâmbia, considerando que evidenciavam 
uma situação de tratamento degradante de minorias e não de genocídio. Ex-
plicando sua conclusão, a então Vice-Presidente referiu-se a posição favorável 
do Ministro de Relações Exteriores de Bangladesh a uma cooperação próxima 
a Myanmar para solucionar a crise humanitária62, o que tomou como uma indi-
cação de que as circunstâncias particulares das quais o caso deriva não poderiam 
sugerir uma situação de genocídio.63

O juiz ad hoc Kress, por sua vez, apresentou considerações diametralmente 
opostas, concordando com a análise da Corte e concluindo que “os materiais 
fornecidos pela Gâmbia até agora são su!cientes para permitir que a Corte en-
tenda que o teste de plausibilidade foi cumprido no que diz respeito ao questão 
da intenção genocida.”64 Destacou, contudo, que, muito embora a gravidade das 
violações alegadas não pudesse justi!car a aplicação de um standard mais alto 
do plausibilidade no âmbito do procedimento incidental, essa gravidade requer 
que se enfatize que as conclusões alcançadas pela Corte não representam um 
pré-julgamento de mérito.65

Por !m, o juiz Cançado Trindade apresentou críticas não ao posiciona-
mento adotado pela corte no caso concreto, mas sim ao próprio requisito da 

60  ISLAM, Md.Rizwanul; MUQUIM, Naimul. #e Gambia v. Myanmar at the ICJ: Good Samaritans 
Testing State Responsibility for Atrocities on the Rohingya. California Western International Law Journal, 
v. 51, n. 1, p. 113-114, 2020.
61  #e Gambia v. Myanmar, Separate Opinion of Vice-President Xue, p. 32, para. 2.
62  ISLAM, MUQUIM, op. cit., p. 114.
63  #e Gambia v. Myanmar, Separate Opinion of Vice-President Xue, p. 32, para. 3.
64  CIJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#e 
Gambia v. Myanmar). Provisional Measures, Declaration of Judge ad hoc Kress, I.C.J. Reports 2020, p. 66, 
para. 5
65  Ibid, p. 66, para. 6.
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plausibilidade, que considera ser “desprovido de signi!cado”. Citando sua opi-
nião separada na decisão de medidas provisórias do caso Application of the In-
ternational Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
(Qatar v. EAU), o juiz brasileiro aduziu que invocar a plausibilidade como um 
novo requisito cria di!culdades para a concessão de medidas de proteção em 
relação a uma situação contínua, o que, em sua visão, seria um desserviço à rea-
lização da justiça.66

Ademais, declarou que, no caso em análise, “estamos em face de direitos 
fundamentais (e não “plausíveis”), o princípio básico da igualdade e não-discri-
minação também aparecem aqui”, sendo que estes estão nas bases das obrigações 
estabelecidas na Convenção contra o Genocídio e que devem ser garantidas 
também por meio de medidas interinas.67 Tal consideração faz referência ao re-
quisito da “vulnerabilidade humana”, desenvolvido pelo Juiz Cançado Trindade 
em diversas opiniões separadas, segundo o qual medidas cautelares devem ser 
concedidas sempre que estas possam atenuar o sofrimento imediato dos indiví-
duos afetados, em oposição ao teste de plausibilidade das alegações.68 

Com efeito, as medidas provisórias notoriamente têm por objetivo prote-
ger o objeto da disputa e evitar o seu agravamento, o que signi!ca dizer, em se 
tratando de violações de direitos humanos, que a Corte deve ter em vista a vul-
nerabilidade dos indivíduos afetados pela controvérsia. Não obstante, a posição 
adotada pelo juiz brasileiro parece considerar que há uma incompatibilidade 
entre o critério da plausibilidade e a proteção dos direitos fundamentais por 
meio das medidas provisórias. Entretanto, a existência de um risco para a vida 
e o bem-estar de indivíduos é levada em consideração pela Corte na análise do 
risco de prejuízo irreparável e pode inclusive justi!car a adoção de um parâmetro 
mais brando de plausibilidade.69 Ademais, vê-se que a veri!cação da plausibi-
66  CIJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#e 
Gambia v. Myanmar). Provisional Measures, Separate Opinion of Judge Cançado Trindade, I.C.J. Reports 
2020, p. 59, para. 76.
67  Ibid., p. 60-61, para. 79-80.
68  MILES, Cameron. Provisional Measures and the ‘New’ Plausibility in the Jurisprudence of the Interna-
tional Court of Justice. British Yearbook of International Law, 2018, p. 29.
69  Este fato é demonstrado pela opinião separada da Juíza Xue, que declarou: “Notwithstanding my above 
reservations, I agree with the indication of the provisional measures for the following considerations. First, the two 
reports of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar established by the Human Rights 
Council of the United Nations, issued in 2018 and 2019 respectively, reveal, even prima facie, that there were serious 
violations of human rights and international humanitarian law against the Rohingya and other ethnic minorities in 
Rakhine State of Myanmar, particularly during the “clearance operations” carried out in 2016 and 2017. Although at 
this stage, the Court could not, and rightly need not, ascertain the facts, the weight of the said reports cannot be ignored. 
In other words, the human rights situation in Myanmar deserves serious attention from the Court. Considering the 
gravity and scale of the alleged o#ences, measures to ensure that Myanmar, as a State party to the Genocide Conven-
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lidade garante que as medidas apenas serão indicadas se houver credibilidade 
nas alegações da parte demandante, o que dá maior legitimidade às decisões da 
Corte, tendo em vista o reconhecido caráter vinculante das medidas interinas 
por ela concedidas.70 

Em seguida, foi examinada a conexão entre os direitos a serem protegi-
dos e as medidas pleiteadas. Myanmar não disputou a conexão da maioria das 
medidas requerida, com exceção dos dois últimos pedidos, nomeadamente, os 
relativos à apresentação de relatórios periódicos à Corte e à permissão de aces-
so e cooperação com órgãos investigativos das Nações Unidas. Quanto a estes 
pontos, o demandado alegou que ultrapassariam o propósito de preservar os 
direitos respectivos durante o processo e, em particular, a última medida estaria 
em desacordo com a sua reserva ao art. VIII da Convenção contra o Genocídio.

Em sua análise, a Corte considerou que as três primeiras medidas provisó-
rias requeridas, quais sejam, a tomada de medidas para prevenir atos de genocí-
dio cometidos pelo Estado ou por organizações sob sua in"uência e para preser-
var evidências, por sua própria natureza estariam voltadas para a preservação dos 
direitos pleiteados pelo Gâmbia com base na Convenção contra o Genocídio. 
Por sua vez, entendeu, em relação às medidas de não-agravamento da disputa e 
de envio de relatórios periódicos, que o requisito da conexão não era aplicável, 
uma vez que tais medidas teriam por objetivo, respectivamente, evitar ações que 
pudessem estender a disputa ou di!cultar sua resolução, e prover informações à 
Corte acerca da conformidade das partes com as medidas provisórias determi-
nadas, dado o seu caráter vinculante.71

No que tange, contudo, à permissão de acesso de órgãos das Nações Uni-
das ao território birmanês, a Corte meramente considerou que sua indicação 
“não seria necessária às circunstâncias do caso.”72 Não surpreende a decisão da 
Corte de indeferir esse requerimento, uma vez que a questão traria preocupações 
relativas à soberania e à intrusividade da medida,73 especialmente considerando 
tion, observe its international obligations under the Convention, especially the obligation to prevent genocide, should 
not be deemed unwarranted under the circumstances.” (CIJ. Application of the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide (#e Gambia v. Myanmar). Provisional Measures, Separate Opinion 
of Vice-President Xue, I.C.J. Reports 2020, p. 34-35, para. 9.)
70  MILES, Cameron. Provisional Measures and the ‘New’ Plausibility in the Jurisprudence of the Interna-
tional Court of Justice. British Yearbook of International Law, 2018, p. 30.
71  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 24, para. 61.
72  Ibid, p. 24, para. 62.
73  MILANOVIC, Marko. ICJ Indicates Provisional Measures in the Myanmar Genocide Case. EJIL! Talk, 
23 jan. 2020. Disponível em: https://www.ejiltalk.org/icj-indicates-provisional-measures-in-the-myanmar-
-genocide-case/.Acesso em 2 ago. 2021.

https://www.ejiltalk.org/icj-indicates-provisional-measures-in-the-myanmar-genocide-case/
https://www.ejiltalk.org/icj-indicates-provisional-measures-in-the-myanmar-genocide-case/
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que as reservas de Myanmar na Convenção contra o Genocídio diziam respeito 
justamente à possibilidade de intervenção de órgãos das Nações Unidas em seu 
território. Não obstante, esperava-se que explicitasse esse raciocínio no texto da 
decisão.

3.4 RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL E URGÊNCIA

A Corte ainda adotou em sua jurisprudência de medidas provisórias os 
critérios de risco de prejuízo irreparável e urgência, como forma de veri!car se 
haveria a necessidade de criar obrigações para os Estados partes da controvérsia 
antes do julgamento do mérito, dado o objetivo das medidas cautelares de con-
servar o objeto da disputa. Tais requisitos são comumente analisados conjunta-
mente, como ocorreu na decisão em análise.

A Corte Permanente de Justiça Internacional foi instrumental para o de-
senvolvimento do requisito do prejuízo irreparável, notadamente nos casos Sino-
-Belgian Treaty (Bélgica v. China) e South-Eastern Greenland (Noruega v. Dina-
marca). Em síntese, o órgão da Liga das Nações entendia que somente poderia 
conceder medidas interinas nos casos em que potenciais danos aos direitos sub 
judice não pudessem ser reparados por meio de compensação ou restituição.74

Por sua vez, a atual Corte adotou o mesmo patamar de risco de prejuízo 
estabelecido pela sua antecessora e esclareceu, nos casos Fisheries Jurisdiction 
(República Federal da Alemanha v. Islândia), que o poder de concessão de me-
didas provisórias, segundo o art. 41 do Estatuto, “pressupõe que prejuízo irrepa-
rável não seja causado aos direitos que são objeto de disputa em procedimentos 
judiciais”75, contudo, diferentemente da Corte Permanente, não equiparou o pa-
râmetro de irreparabilidade à impossibilidade de compensação monetária equi-
valente ao dano. Com efeito, as fundamentações adotadas na jurisprudência de 
medidas provisórias da CIJ revelam diferentes abordagens ao sentido do termo 
“prejuízo irreparável”, a depender das circunstâncias do caso concreto.76

74  MILES, Cf. nota 5, p. 227.
75  CIJ. Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland). Provisional Measures, Order of 17 
August 1972, I. C. J. Reports 1972, p. 34, para. 21.
76  OELLERS-FRAHM, op. cit., p. 1323.



 CAPÍTULO 9  - 189

Nota-se que, em situações de risco à vida e à saúde humana, especialmente 
envolvendo con"itos armados,77 a Corte considera que o eventual prejuízo a es-
ses direitos seria irreparável ipso facto,78 como é possível observar em julgamentos 
como LaGrand e Avena (México v. EUA). O risco de dano ambiental também já 
foi reconhecido como uma forma de prejuízo irreparável79, bem como eventual 
prejuízo à própria administração da justiça.80

Dessa abordagem contextual, é possível extrair que o standard adotado pela 
CIJ é "exível. Pode ser colocado que nem sempre se trata de um prejuízo irrepa-
rável, mas sim de uma situação que não pode ser suportada até que seja proferida 
a decisão de mérito.81 Nesse aspecto, o requisito do risco de prejuízo está intrin-
secamente ligado ao da urgência, sendo comumente analisados conjuntamente 
pela Corte.82

A urgência, nos procedimentos de medidas provisórias, tem um escopo 
processual e um escopo material.83 O primeiro está expresso no art. 74, das Re-
gras da Corte, que determina que os pedidos dessa ordem tenham prioridade so-
bre os demais casos e que a Corte deverá ser convocada imediatamente, caso não 
esteja reunida quando o pedido for apresentado, para proceder a uma decisão.84

Por outro lado, a urgência, em seu aspecto material, aduz a uma impossibi-
lidade de espera pela decisão !nal do processo, em razão de um risco real e imi-
nente de dano aos direitos que se busca assegurar no procedimento.85 Em outras 
palavras, a Corte deve ser convencida de que o prejuízo irreparável alegado pela 
parte demandante pode se concretizar antes do julgamento de mérito. Em casos 
de violações continuadas, é possível demonstrar que este dano já se concretizou 
e continua sendo perpetrado pela parte demandada.

77  ZYBERI, Gentian. Provisional Measures of the International Court of Justice. Leiden Journal of Inter-
national Law, Leiden, v. 23, n. 3, p. 574, 2010.
78  MILES, Cf. nota 5, p. 229
79  Vide: CIJ. Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua). 
Provisional Measures, Order of 8 March 2011, I. C. J. Reports 2011, p. 6-28; Id. Construction of a Road in 
Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica). Provisional Measures, Order of 13 December 
2013, I. C. J. Reports 2013, p. 398-408.
80  Vide: CIJ. Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor 
Leste v. Australia). Provisional Measures, Order of 3 March 2014, I. C. J. Reports 2014, p. 147-162.
81  ELKIND, Jerome B. Interim protection – A Functional Approach. Haia: Martinus Nijho%, 1981, p. 
223.
82  OELLERS-FRAHM, op. cit., p. 1327.
83  ROSENNE, op. cit., p. 1395.
84  Rules of the Court. Art. 74.
85  LE FLOCH, Guillaume. Requirements for the Issuance of Provisional Measures. In: PALOMBINO, 
Fulvio Maria; VIRZO, Roberto; ZARRA, Giovanni (Eds.). Provisional Measures Issued By International 
Courts and Tribunals.Haia: T. M. C. Asser Press, 2021, p. 38.
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Um exemplo extremo desse requisito é o caso LaGrand, em que o reque-
rimento de concessão de medidas provisórias foi apresentado perante a Corte 
no dia anterior ao qual estava marcada a execução do cidadão alemão Walter 
LaGrand. A CIJ proferiu a decisão em cerca de 23 horas e, pela primeira vez, 
sem que fossem realizadas audiências orais.86

Na ordem do caso do Genocídio Rohingya, a Corte fez referência à sua 
conclusão no caso Treaty of Amity (Irã v. EUA), para declarar que “o requisito 
da urgência é atendido quando os atos capazes de causar prejuízo irreparável 
possam ocorrer a qualquer momento antes que a Corte tome sua decisão !nal no 
caso.”87Ainda destacou que, a !m de proferir uma decisão quanto à necessidade 
de medidas provisórias, não caberia determinar a existência de violações à Con-
venção contra o Genocídio, mas apenas se as circunstâncias exigiriam a indica-
ção de medidas para a proteção dos direitos sob este instrumento pendente lite.88

A Gâmbia defendeu que tais requisitos teriam sido atendidos, argumen-
tando que a comunidade Rohingya no território birmanês estaria enfrentando 
graves ameaças à sua existência, tendo em vista que o governo de Myanmar 
continuava a fomentar a intenção genocida em face do grupo.

Por sua vez, o Estado demandado negou a existência de urgência, alegan-
do que vinha adotando iniciativas, em parceria com atores internacionais, para 
repatriar os membros da etnia Rohingya alocados no território de Bangladesh, 
além de tomar medidas para trazer estabilidade ao estado de Rakhine, proteger 
seus habitantes e responsabilizar os perpetradores de atos de violência. Myanmar 
ainda a!rmou que a indicação de medidas provisórias poderia reacender o con-
"ito interno com o Exército de Salvação dos Rohingya de Arakan e minar os 
esforços conciliatórios.

A Corte considerou, inicialmente, que a natureza dos direitos pleiteados no 
caso, protegidos pela Convenção contra o Genocídio, seria tal que prejudicá-los 
poderia causar dano irreversível.89No que tange à existência de risco, a Corte 
novamente fundamentou-se substancialmente nas conclusões dos relatórios das 
missões de fact-"nding da ONU, que indicavam que “desde outubro de 2016, os 
Rohingya, em Myanmar, tem sido submetidos a atos capazes de afetar seu direi-
to de existência enquanto grupo protegido, de acordo com a Convenção contra 
86  OELLERS-FRAHM, op. cit., p. 1326.
87  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 24, para. 65.
88  Ibid., p. 24-25, para. 66
89  Ibid., p. 26, para. 70
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o Genocídio”90, incluindo assassinatos em massa, violência sexual sistemática, 
destruição de casas e vilas e negação de acesso à comida, abrigo e outras ne-
cessidades fundamentais.91 Ademais, considerou que a extrema vulnerabilidade 
dos membros do grupo e seus status de apátridas seriam base su!ciente para o 
convencimento da Corte e a indicação de medidas provisórias.92

Em relação aos argumentos apresentados por Myanmar, a Corte tomou 
nota das iniciativas adotadas pelo Estado, contudo, a!rmou, que as ações nome-
adas não seriam su!cientes para remover a possibilidade de prejuízo aos direitos 
invocados pela Gâmbia para proteção dos Rohingya, mormente pois não foram 
indicadas medidas concretas de reconhecimento e garantia do direito de exis-
tência da minoria étnica enquanto grupo protegido pela Convenção contra o 
genocídio, além de que resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas de 
Dezembro de 2019 declaravam que a situação no estado de Rakhine não parecia 
ter melhorado para que os refugiados pudessem retornar.93

Com efeito, a situação de vulnerabilidade extrema do grupo Rohingya foi 
o fator que garantiu um julgamento unânime favorável à concessão de medidas 
provisórias. Isto pois, conforme destacado nos tópicos anteriores, a Vice Presi-
dente Xue Hanqin havia expressado discordância com os principais fundamen-
tos adotados na ordem, notadamente a existência de standing e de plausibilidade. 
Não obstante, a juíza declarou que a crise humanitária em Myanmar merece 
atenção da Corte e reconheceu que, ainda que a Corte não pudesse, naquela 
fase, averiguar todos os fatos, o peso dos relatórios de fact-"nding apresentados 
à Corte não poderiam ser ignorados. A!rmou que tais documentos revelavam, 
em primeira análise, a ocorrência de “sérias violações de direitos humanos e do 
direito internacional humanitário conta os Rohingya e outras minorias étnicas 
em Myanmar, particularmente durante as “operações de limpeza” ocorridas em 
2016 e 2017.”94

90  Ibid., p. 26, para. 71
91  RAJ, op. cit., p. 55.
92  PILLAI, op. cit., p. 203.
93  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 27, para. 73.
94  #e Gambia v. Myanmar, Separate Opinion of Vice-President Xue, p. 35 para. 9.
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4 MEDIDAS ADOTADAS

Tendo concluído que os requisitos para a indicação de medidas interinas 
em favor da Gâmbia foram atendidos, a Corte passou a analisar quais medidas 
seriam indicadas para proteger os direitos pleiteados pelo Estado demandante.

Importa mencionar que a Corte não está vinculada às medidas especí!cas 
requeridas pelas partes. Conforme o art. 75, §2 das Regras da Corte, as medidas 
indicadas podem ser inteira ou parcialmente diversas daquelas demandadas.95 
No caso em tela, esta prerrogativa foi utilizada.

Em seu pedido de indicação de medidas provisórias, a Gâmbia havia reque-
rido, primeiramente, que Myanmar, imediatamente, tomasse todas as medidas 
em seu poder para prevenir quaisquer atos que constituam ou contribuam para 
o crime de genocídio e, em segundo lugar, que assegurasse, especi!camente, que 
tais condutas não fossem praticadas por grupos militares, paramilitares, unida-
des armadas irregulares, organizações e pessoas que pudessem estar submetidas 
ao controle, direção ou in"uência estatais. No texto do requerimento, o Estado 
demandante ainda citou diversas condutas não descritas na Convenção contra o 
Genocídio, cuja ocorrência havia sido noticiada no território de Myanmar, tais 
como execuções extrajudiciais, abuso físico, violência sexual, incêndio de casas 
ou vilas, privação de alimentos e outras necessidades, ou qualquer outra imposi-
ção deliberada de condições de vida calculadas para provocar a destruição física 
do grupo Rohingya, inteiro ou em parte.96

No mesmo sentido, o terceiro pedido formulado dizia respeito à preserva-
ção de evidências dos eventos alegados, incluindo, especi!camente “destruir ou 
tornar inacessível os restos mortais de qualquer membro do grupo Rohingya que 
seja uma vítima dos alegados atos genocidas, ou alterar a localização física onde 
tais atos alegadamente ocorreram de forma a tornar a evidência de tais atos, se 
houver, inacessível.” 97

Foi ainda requerido que ambas as partes da disputa providenciassem rela-
tórios periódicos acerca de todas as medidas adotadas para dar efeito à decisão e 
95  A Corte fez uso dessa prerrogativa, mais recentemente, na decisão de medidas provisórias do caso Alleged 
Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. 
United States of America), Provisional Measures, Order of 3 October 2018, I.C.J. Reports 2018 (II), p. 651, 
para. 96.
96  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 7-8, para. 12.
97  Ibid. Tradução livre.
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que Myanmar concedesse acesso e cooperasse com os órgãos das Nações Unidas 
envolvidos na investigação das violações cometidas contra os Rohingya, bem 
como medidas de não agravamento da disputa.98

Nota-se que o texto dos dois primeiros pedidos formulados aponta, de 
forma especí!ca, atos que estão sendo alegadamente cometidos no território bir-
manês contra o grupo Rohingya. Muito embora ambos os pedidos tenham sido 
tecnicamente concedidos, a Corte adota uma redação muito mais generalista no 
dispositivo da decisão, determinando que Myanmar tomasse todas as medidas 
em seu poder para prevenir o cometimento das condutas dentro do escopo do 
artigo II da Convenção contra o Genocídio,99 ou seja, não cria efetivamente 
novas obrigações.

Dos termos da medida indicada, surge uma di!culdade relativa à interpre-
tação da expressão “escopo do artigo II”. Este dispositivo da Convenção de!ne 
genocídio enquanto um crime com um elemento objetivo, de!nido pela condu-
ta material do agente, e um subjetivo, a chamada intenção genocida.100 Diante 
disso, não é certo se a redação da medida provisória pretendia fazer referência 
apenas aos atos cometidos com o dolus specialis de destruir, no todo ou em parte, 
o grupo étnico Rohingya, ou ainda prevenir as condutas objetivas necessárias 
para o cometimento do crime, excluindo o componente subjetivo.101

Em relação ao terceiro pedido, este também foi concedido com alterações 
na redação. A Corte dispôs que Myanmar deve “tomar medidas efetivas para 
prevenir a destruição e assegurar a preservação das evidências relacionadas às 
alegações de atos dentro do escopo do artigo II da Convenção para a Prevenção 
e Punição do Genocídio”, 102 evitando novamente a linguagem especí!ca ado-

98  Ibid.
99  Milanovic sugeriu que a utilização da redação da própria Convenção contra o Genocídio se deu por se 
tratar de uma linguagem mais palatável e diplomática, de forma que não desse a entender que os fatos e con-
dutas nomeadas pela Gâmbia estivessem provados. (MILANOVIC, op. cit.)
100  No caso Prosecutor v. Kambanda, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda assimde!niu o crime de 
genocídio: “!e crime of genocide is unique because of its element of dolusspecialis(special intent) which requires that 
the crime be committed with the intent ‘to destroy in whole or in part, a national ethnic, racial or religious group as 
such; hence the Chamber is of the opinion that genocide constitutes the crime of crimes[…].” (Prosecutor v. Kambanda, 
Judgment and Sentence, apud KRESS, Claus. #e Crime of Genocide Under International Law. Internatio-
nal Criminal Law Review, v. 6, n. 4, p. 463, 2006)
101  Muito embora a segunda interpretação possa parecer mais razoável para garantir a efetividade da decisão, 
Becker aponta que esta perspectiva coloca em questão se a Corte teve por intenção determinar que Myanmar 
ponha !m nas políticas de Estado que foram caracterizadas pela Gâmbia como condutas dentro do escopo do 
artigo II, incluindo restrições ao direito de ir e vir e con!sco de terras. (BECKER, Michael A. #e Plight of 
the Rohingya: Genocide Allegations and Provisional Measures in #e Gambia v. Myanmar at the Interna-
tional Court of Justice. Melbourne Journal of International Law, v. 21, n. 2, 2021, p. 14)
102  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 30-31, para. 86.
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tada no requerimento da Gâmbia.103 A indicação dessa medida explicita nova-
mente a disposição da Corte em impor obrigações às partes para !ns de melhor 
preservar o próprio curso dos procedimentos e a administração da justiça, desde 
o estágio inicial do processo, por meio das medidas provisórias.104

Por !m, a decisão destacou que, conforme o art. 78 das Regras da Corte, 
a CIJ tem o poder de requerer que as partes providenciem informações a res-
peito de qualquer matéria conectada com a implementação de qualquer medida 
provisória por ela indicada. Nessa medida, a Corte também determinou que 
Myanmar submetesse um relatório acerca de todas as medidas adotadas para 
dar efeito à ordem, dentro de quatro meses de sua publicação e, após, a cada seis 
meses até que uma decisão !nal do caso seja dada.105 Diferentemente do pedido 
formulado pela Gâmbia, somente o Estado demandado deveria encaminhar tais 
relatórios, contudo, foi determinado que cada relatório submetido fosse comuni-
cado à Gâmbia para que tivesse a oportunidade de apresentar seus comentários 
sobre o assunto.

O primeiro relatório foi submetido por Myanmar em 22 de maio de 2020 
de forma con!dencial,106 conforme é a prática da Corte.107

O pedido de acesso dos órgãos investigativos das Nações Unidas ao terri-
tório birmanês foi rejeitado, conforme visto no tópico acima, considerando que 

103  MILANOVIC, op. cit.
104  Vide tópico 3.4.
105  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 30-31, para. 86.
106  A doutrina criticou a con!dencialidade dos relatórios, bem como diversas organizações e movimentos 
internacionais ligados à causa dos Rohingya. Segundo Becker, “it stands to reason that public scrutiny would 
enhance the objectives of the reporting requirement in this case. It would enable the Rohingya community and other 
well-placed observers, such as human rights monitoring bodies, to bring attention to any misrepresentations or omis-
sions that the reports may contain. It might also dispel any misperception that non-disclosure of the reports signals the 
Court’s acceptance or approval of whatever assertions they may contain.110 For these reasons, it was unfortunate that 
!e Gambia did not speci"cally request that the reports be public, especially given the absence of any clear legal require-
ment mandating their con"dentiality. 111 !e lack of public access to the reports should also be considered alongside 
the Court’s rejection of !e Gambia’s request for a measure directing Myanmar to grant access and cooperation to UN 
investigators, which might have provided another form of oversight over implementation of the order.” (BECKER, 
op. cit., p. 16).
107  A Corte já havia determinado obrigações similares em nove casos anteriores. CIJ. Fisheries Jurisdiction 
(Federal Republic of Germany v. Iceland). Provisional Measures, Order of 17 August 1972, I. C. J. Reports 
1972, p. 35; Id. Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. USA). Provisional Measures, Order of 5 
February 2003, I. C. J. Reports 2003, p. 92, para. 59(b);Id. Request for Interpretation of the Judgment of 31 
March 2004 in the Case concerning&Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. USA) (Mexico v. USA). 
Provisional Measures, Order of 16 July 2008, I. C. J. Reports 2008, p. 332, para. 80 (II) (b); Id. Application of 
the International convention for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russia). 
Provisional Measures, Order of 15October 2008, I. C. J. Reports 2008, p. 399, para. 149 (D); Id. Certain Ac-
tivities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua). Provisional Measures, Order 
of 8 March 2011, I. C. J. Reports 2011, p. 28, para. 86(4); Id. Request for Interpretation of the Judgment of 
31 March 2004 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. #ailand) (Cambodia v. 
#ailand). Provisional Measures, Order of 18 July 2011, I. C. J. Reports 2011, p. 556, para. 69(C); Id. Jadhav 
(India v. Pakistan). Provisional Measures, Order of 18 May 2017, I. C. J. Reports 2017, p. 246, para. 61(I).
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sua indicação não seria necessária nas circunstâncias do caso.108A Gâmbia ainda 
havia requerido a indicação de medidas para assegurar o não agravamento da 
disputa, contudo a Corte entendeu que isso não seria necessário, tendo em vista 
as medidas provisórias especí!cas indicadas no caso.109

A última medida determinada é relativamente inovadora. Muito embora 
já tenha sido indicada ela CIJ, a obrigação de apresentação de relatórios pelo 
Estado quanto ao cumprimento de medidas provisórias não é uma prática co-
mum em sua jurisprudência e considera-se que a sua concessão em um caso de 
genocídio permite que a Corte adote um papel mais ativo no monitoramento da 
decisão, diferentemente de casos anteriores.110

Notadamente, no caso do Genocídio bósnio, foram concedidas medi-
das provisórias de prevenção e cessação de atos de genocídio, bem como me-
didas de não agravamento da disputa, em abril de 1993 e, em setembro do 
mesmo ano, uma nova ordem foi proferida reforçando a decisão anterior.111 
Não obstante, no mérito da disputa, a Corte reconheceu a ocorrência de um 
genocídio em Srebrenica em 1995, condenando a Sérvia pelo descumprimento 
da determinação de prevenir a ocorrência de tal crime.112 Tendo em vista que as 
medidas provisórias foram insu!cientes naquele caso para evitar a ocorrência da 
violação, é justi!cável que a Corte tenha adotado uma postura de maior controle 
da situação em Myanmar.113

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ordem de medidas provisórias no caso do Genocídio Rohingya foi ape-
nas a primeira manifestação da Corte num caso inevitavelmente longo e com-
plexo. Não obstante, aspectos importantes sobre a postura da CIJ e como serão 
conduzidos os procedimentos podem ser apreendidos deste primeiro passo.

108  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 24, para. 62.
109  Ibid, p. 29, para. 83.
110  SPADARO, Alessandra. #e Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of 
Myanmar Decision to Authorize Investigation (I.C.C.) and the Gambia V. Myanmar Order for Provisional 
Measures (I.C.J.). International Legal Materials, v. 59, n. 4, p. 2, 2020.
111  CIJ.Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bos-
nia and Herezegovina v. Serbia). Provisional Measures, I.C.J. Reports 1993, p. 3-26; 325-350.
112  Id.Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 
and Herezegovina v. Serbia).Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43-240.
113  PILLAI, op. cit., p. 203-204
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Uma das conclusões mais importantes da decisão foi que os Rohingya apa-
rentam ser um grupo protegido de acordo com a Convenção contra o Genocí-
dio,114 um reconhecimento formal da sua situação de vulnerabilidade. O Juiz ad 
hoc Kress criticou o uso dessa terminologia imprecisa, a!rmando que a questão 
de identi!cação de grupos protegidos não recebeu a devida atenção nos procedi-
mentos.115 Ainda assim, há um peso simbólico signi!cativo nessa consideração, 
diante da recusa de Myanmar de reconhecer o grupo como uma minoria étnica 
e sequer utilizar o termo “Rohingya” ao longo do processo.116117

Alguns doutrinadores consideram que as medidas provisórias concedidas 
ainda revelam uma mudança perceptível no papel da Corte, para se tornar uma 
instituição mais proativa e engajada nos procedimentos, mormente no monito-
ramento do compliance com as decisões de medidas provisórias, tendo em vista a 
relevância dos direitos em questão.118 Ainda, a obrigação de submeter relatórios 
periódicos acerca do cumprimento da ordem pode indicar que a CIJ vai manter 
a situação em Myanmar sob análise contínua e poderá responder se for necessá-
rio, inclusive com a indicação de novas medidas provisórias proprio motu. Além 
disso, no julgamento do mérito, o Estado demandado poderá ser responsabili-
zado pelo não cumprimento da ordem, independentemente de qualquer outra 
constatação de violação de direitos substantivos.119

Ademais, muito embora a Corte tenha enfatizado que a decisão de medi-
das provisórias não representa um pré-julgamento de mérito, os procedimentos 
incidentais permitem uma perspectiva das estratégias e dos desa!os a serem 
enfrentados nos próximos passos do processo. O maior deles é, notadamente, a 
questão probatória, que teve um papel de destaque no caso do Genocídio Bós-
nio.120

114  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 20, para. 52.
115  #e Gambia v. Myanmar, Separate Opinion of Judge ad hoc Kress, p. 67, para. 7:“I would have preferred 
seeing the Court express more clearly than by the mere use of the word “appear” that, with respect to the question of 
protected groups under the Genocide Convention, it cannot go beyond the point of plausibility at this stage of the 
proceedings. !is preference is based, not least, on the fact that the question of protected groups under the Genocide 
Convention did not receive closer attention during the proceedings.”
116  BECKER, op. cit, p. 12.
117  CIJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#e 
Gambia v. Myanmar). Provisional Measures, Public Sitting of 11 December 2019, Verbatim Record 2019/19.
118  PILLAI, op. cit., 204.
119  RIETER, Eva. #e Protective Potential and Legitimate Use of Interim Measures in Human Rights 
Cases. In: RIETER, Eva; ZWAAN, Karin (eds.). Urgency and Human Rights: #e Protective Potential and 
Legitimacy of Interim Measures., Haia: T. M. C. Asser Press, 2021, p. 269.
120  ISLAM, MUQUIM, op. cit.,p. 107
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A especi!cidade do crime de genocídio, que necessita da demonstração de 
ambos os elementos objetivo e subjetivo, bem como o alto parâmetro de prova 
adotado pela Corte nos casos anteriores do Genocídio Bósnio e do Genocídio 
Croata,121 criam di!culdades para a Gâmbia. Diferentemente dos casos ante-
riores, em que a Corte se apoiou em grande medidas nos fatos e evidências dos 
procedimentos do Tribunal Penal Internacional para a Yugoslávia,122 o presente 
processo vai se basear extensivamente nos relatórios das missões de fact-"nding 
das Nações Unidas, conforme declarado nas audiências preliminares.123 Estes 
relatórios mostraram-se instrumentais no julgamento das medidas provisórias 
e foram referenciados na decisão para estabelecer a plausibilidade e a urgência 
no caso, contudo, tendo em vista o parâmetro mais alto a ser atingido na fase 
meritória, a validade de tais documentos enquanto prova ainda será testada.124 
Isto porque, quando lhe são apresentadas conclusões fáticas de terceiros, a CIJ se 
mostra mais inclinada a atribuir valor a evidências obtidas por meio de procedi-
mentos judiciais ou quase-judiciais, diferentemente dos relatórios investigativos 
em que a Gâmbia se baseia.125 No mesmo sentido, Myanmar já questionou a 
credibilidade de tais documentos e defendeu inexistir neles prova da alegada 
intenção genocida.126

Independentemente do eventual resultado do processo, é certamente signi-
!cativa a concessão das medidas provisórias nesse caso. A análise relativamente 
inovadora da legitimidade de agir permite concluir que as questões preliminares 
de jurisdição e admissibilidade levantadas por Myanmar não obstarão o julga-
mento do caso, e, muito embora haja um longo caminho a ser percorrido para 
os Rohingya, o caso serve para dar destaque, na comunidade internacional, à 
violência e às violações de direitos humanos enfrentadas pelo grupo. Ademais, é 

121  No caso do Genocídio Croata (2014), a Corte concluiu que, para inferir a intenção genocida de um pa-
drão de conduta, esta deve ser a única inferência que poderia ser razoavelmente extraída dos atos em questão. 
(CIJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia 
v. Serbia) Judgment, ICJ Reports 2015, p. 67, para. 148.)
122  PILLAI, op. cit., p. 204.
123  CIJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#e 
Gambia v. Myanmar). Provisional Measures, Public Sitting of 10 December 2019, Verbatim Record 2019/18.
124  BECKER, Michael A. #e Challenges for the ICJ in the Reliance on UN Fact-Finding Reports in the 
Case against Myanmar. EJIL! Talk, 14 dez. 2019. Disponível em: https://www.ejiltalk.org/the-challenges-for-
-the-icj-in-the-reliance-on-un-fact-!nding-reports-in-the-case-against-myanmar/. Acesso em 2 ago. 2021.
125  RAJ, op. cit., p. 54
126  #e Gambia v. Myanmar, Order of 23 january 2020, p. 19, para. 47-48. Também: Verbatim Record 
2019/19, p. 26, para. 31.

https://www.ejiltalk.org/the-challenges-for-the-icj-in-the-reliance-on-un-fact-finding-reports-in-the-case-against-myanmar/
https://www.ejiltalk.org/the-challenges-for-the-icj-in-the-reliance-on-un-fact-finding-reports-in-the-case-against-myanmar/
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sempre relevante a litigância das obrigações da Convenção contra o genocídio, 
vez que dão espaço para um maior re!namento da interpretação do tratado.127
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CAPÍTULO 10 

O CASO JADHAV !ÍNDIA V. 
PAQUISTÃO" E A REPARAÇÃO DO 

ILÍCITO: PONDERAÇÕES SOBRE A 
RECONSIDERAÇÃO DE UMA SENTENÇA 

Nina Soares França1

1 INTRODUÇÃO

Em julgamento recente, a Corte Internacional de Justiça (doravante “CIJ” 
ou “Corte”) deliberou sobre o caso Jadhav (Índia v. Paquistão), sobre a falta de 
acesso consular2 ao cidadão indiano Kulbhushan Sudhir Jadhav, o qual foi pre-
so e condenado à morte por uma corte militar paquistanesa. Em consonância 
1  Graduanda em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora do Stylus Curiarum – 
Grupo de Pesquisa em Cortes e Tribunais Internacionais CNPq/UFMG. Realizou iniciação cientí!ca no 
projeto sobre o desenvolvimento do direito internacional pela jurisprudência internacional sob orientação do 
prof. Lucas Carlos Lima.
2  O termo “acesso consular” se refere aos direitos de um cidadão em Estado estrangeiro de visitar e se co-
municar com funcionários consulares de seu país de origem, estabelecido pela Convenção de Viena sobre 
Relações Consulares de 1961, em seu artigo 36,1: 
“1. A !m de facilitar o exercício das funções consulares relativas aos nacionais do Estado que envia:
a) os funcionários consulares terão liberdade de se comunicar com os nacionais do Estado que envia e visi-
tá-los. Os nacionais do Estado que envia terão a mesma liberdade de se comunicarem com os funcionários 
consulares e de visitá-los;
b) se o interessado lhes solicitar, as autoridades competentes do Estado receptor deverão, sem tardar, informar 
à repartição consular competente quando, em sua jurisdição, um nacional do Estado que envia fôr preso, en-
carcerado, posto em prisão preventiva ou detido de qualquer outra maneira.
Qualquer comunicação endereçada à repartição consular pela pessoa detida, encarcerada ou presa preventiva-
mente deve igualmente ser transmitida sem tardar pelas referidas autoridades. Estas deverão imediatamente 
informar o interessado de seus direitos nos têrmos do presente subparágrafo;
c) os funcionários consulares terão direito de visitar o nacional do Estado que envia, o qual estiver detido, 
encarcerado ou preso preventivamente, conversar e corresponder-se com êle, e providenciar sua defesa perante 
os tribunais. Terão igualmente o direito de visitar qualquer nacional do Estado que envia encarcerado, preso 
ou detido em sua jurisdição em virtude de execução de uma sentença, todavia, os funcionário consulares 
deverão abster-se de intervir em favor de um nacional encarcerado, preso ou detido preventivamente, sempre 
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com sua jurisprudência sobre acesso consular, 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 em relação às atividades cometidas por 
Kulbhushan Jadhav.3 Nesse sentido, tem-se como foco deste escrito a análise da 
medida de reparação determinada pela CIJ. Busca-se analisar a decisão da Corte 
a !m de compreender se houve alguma inovação em matéria de reparação no 
campo das relações consulares. 

No que tange às alegações feitas pela Índia em sua application, toma-se 
como argumento principal a violação do art. 36 da Convenção de Viena sobre 
Relações Consulares de 1963, a qual foi rati!cada por ambas as Partes do caso 
em questão.4 De acordo com a Índia, que também realizou pedido de medidas 
provisórias para impedir a execução de seu nacional até que o caso fosse deci-
dido,5 as condutas do Paquistão violaram o artigo supracitado de três maneiras: 
primeiro, alega-se que a falha em comunicar a apreensão e detenção do Sr. Ja-
dhav sem demoras viola a disposição da alínea “b” do art. 36,6 a qual determina 
que “(...) as autoridades competentes do Estado receptor deverão, sem tardar, in-
formar à repartição consular competente quando, em sua jurisdição, um nacional 
do Estado que envia for preso (...)”.7 Ademais, o mesmo dispositivo teria sido 
violado pelo fato de que as autoridades paquistanesas não informaram o nacio-
nal indiano dos direitos a ele garantidos pela Convenção de Viena.8 A alínea “c” 
do artigo em questão também teria sido violado, visto que o Paquistão negou os 
diversos pedidos de acesso consular feitos pela Índia;9 tais pedidos também fo-
ram sujeitos à condição de que a Índia cooperasse com as investigações relativas 
ao Sr. Jadhav, o que foi rejeitado.

Nesse sentido, a Índia requisitou, dentre outros pedidos, que a Corte de-
terminasse a liberação do Sr. Jadhav, e que o Paquistão garantisse segurança em 
seu retorno para o país de origem.10 Caso isso não fosse aceito, a Índia pediu 

que o interessado a isso se opuser expressamente.” (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE RELAÇÕES 
CONSULARES, 1961).
3  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Jadhav Case (India v. Pakistan). Judgment, I.C.J. Reports 
2019, p. 41.
4  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção de Viena Sobre Relações Consulares (1963). 
United Nations, Treaty Series, vol. 596, p. 261.
5  Ibid., p. 6, para 3.
6  Ibid., p. 8, para 18.
7  ONU, op. cit., 1963.
8  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, op. cit., 2019, p. 8, para 18.
9  Ibid.
10  Ibid., p. 9.
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que a CIJ direcionasse o Paquistão a anular a decisão da corte militar que con-
denou o nacional indiano, sendo que este deveria ser julgado por um tribunal 
civil, sob a lei ordinária.11 O Paquistão, por sua vez, refutou os pedidos da Índia 
ao alegar, além de abuso do processo e abuso de direitos no que diz respeito à 
admissibilidade do caso, que a Convenção de Viena sobre Relações Consulares 
não se aplicava ao Sr. Jadhav, pois este foi condenado por atos de espionagem e 
terrorismo. O Paquistão requereu, então, que as reivindicações da Índia fossem 
desconsideradas.

Diante dos pedidos das partes, a Corte decidiu que houve, de fato, violação 
ao art. 36 da Convenção de Viena por parte do Paquistão, rejeitando também as 
alegações opostas à admissibilidade.12 No que tange aos pedidos da Índia, po-
rém, a CIJ considerou que o Paquistão tem a obrigação não de liberar o nacional 
indiano em sua custódia, mas sim de providenciar a efetiva revisão e reconsi-
deração da sentença dada por uma de suas cortes militares, devendo, inclusive, 
promulgar legislação apropriada para tal, caso seja necessário.13 Por quinze votos 
a um (foi dissidente o juiz ad hoc Tassaduq Jillani), a decisão determinou que, 
no caso, o Sr. Jadhav deve ser informado de seus direitos e a ele deve ser garan-
tido o acesso consular, além de que o Paquistão deve realizar, da maneira que 
considerar correta, a reconsideração da sentença que deu origem ao con"ito em 
questão.14 Nos termos do julgamento da Corte:

“(...) A Corte considera que a reparação apropriada nesse caso é uma re-
visão e consideração e!cazes da condenação e sentença do Sr. Jadhav. (...) 
A Corte considera que deve ser dada ênfase especial à necessidade de a 
revisão e a reconsideração serem efetivas. A revisão e a reconsideração da 
condenação e sentença do Sr. Jadhav, para serem efetivas, devem assegurar 
que todo o peso seja dado ao efeito da violação dos direitos estabelecidos 
pelo Artigo 36, parágrafo 1º da Convenção e garantir que a violação e o 
possível prejuízo causado pela violação sejam plenamente examinados.”15

11  Ibid.
12  Ibid., 2019, p. 40, para 149.
13  Ibid., p. 39, para 146 e 147.
14  Ibid, p. 41.
15  Tradução nossa. Do original: “(...) #e Court considers the appropriate remedy in this case to be e%ective 
review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Jadhav. (…) #e Court considers that a 
special emphasis must be placed on the need for the review and reconsideration to be e%ective. #e review and 
reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Jadhav, in order to be e%ective, must ensure that full 
weight is given to the e%ect of the violation of rights set forth in Article 36, paragraph 1, of the Convention 
and guarantee that the violation and the possible prejudice caused by the violation are fully examined.” (Ibid, 
p. 37, para 138 e 139).
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A decisão da Corte é particularmente interessante em relação à sua própria 
jurisprudência, apresentando possível avanço em matéria de reparações. Diante 
do exposto, pretende-se, neste escrito, explorar as questões relacionadas ao as-
pecto central da decisão da Corte: o comando de revisão e reconsideração da 
sentença como meio de reparação. Para uma compreensão do signi!cado desta 
modalidade de reparação no âmbito do Direito Internacional, num primeiro 
momento será realizada sua análise à luz dos Articles on Responsibility of States 
for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA ou Artigos) adotados pela Comissão 
de Direito Internacional de 2001. Sendo tais Artigos documento de referência 
em relação ao direito da responsabilidade internacional e tendo parcial corres-
pondência no direito costumeiro,16 sua análise justi!ca-se para veri!car a con-
tribuição da Corte no caso Jadhav para este particular ramo da responsabilidade 
internacional.

Em seguida, a questão da reconsideração da sentença como medida de 
reparação será comparada com a jurisprudência da Corte relativa ao acesso e a 
proteção consular, i.e., com as medidas determinadas nos casos Avena e Outros 
Nacionais Mexicanos (México v. Estados Unidos) e LaGrand (Alemanha v. Estados 
Unidos). Sustenta-se nesse escrito que a sentença da CIJ representa avanço em 
direção à tendência estabelecida anteriormente pela Corte.

2 ANÁLISE DA REPARAÇÃO

Em sua reivindicação de que o Paquistão violou a Convenção de Viena 
sobre Relações Consulares, a Índia apresentou, em um primeiro momento, os 
seguintes pedidos: a) Que a Corte anulasse a decisão da corte militar paquista-
nesa; b) que o Paquistão fosse impedido de executar a sentença dada contra o Sr. 
Jadhav; c) que a Corte instruísse o Paquistão a libertar o Sr. Jadhav e a facilitar 
sua volta segura para a Índia.17 Caso a Corte não garantisse este último pedido, 
a Índia insistiu que os dois outros fossem considerados.18 Em último caso, se os 

16  Nesse sentido, James Crawford leciona que os ARSIWA “(...) have been much cited and have acquired 
increasing authority as an expression of the customary law of state responsibility”. (CRAWFORD, 2012, p. 
540). Além disso, Pierre D’Argent também argumenta que tais obrigações “(...) stem directly from customary 
rules of international law and do not need to be contractually established (...). (D’ARGENT, 2014, p. 208).
17  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, op. cit., 2019, p.34, para 125.
18  Ibid, p. 34, para 125.
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requerimentos supracitados fossem rejeitados, foi requisitado que a Corte pro-
porcionasse um julgamento sob a lei ordinária e em uma corte civil, em confor-
midade com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,19 garantindo 
acesso consular e o direito de representação legal ao Sr. Jadhav.20

O Paquistão, em contrapartida, argumentou que as medidas peticionadas 
pela Índia poderiam ser garantidas apenas por um tribunal criminal de apelação. 
Alegou que a restituição do status quo ante não é a reparação adequada para uma 
violação do art. 36 da Convenção de Viena, visto que o acesso consular não é 
elemento essencial ao processo penal.21 Assim, de acordo com o Paquistão, a ga-
rantia dos pedidos da Índia transformaria a Corte em um tribunal de apelação 
para processos penais nacionais, o que estaria em desacordo com seu sistema de 
justiça doméstico.22 Nesse sentido, o Paquistão manteve no âmbito do processo 
que, caso fosse reconhecida a violação, a forma apropriada de reparação no caso 
seria “no máximo” a revisão e reconsideração da sentença dada ao acusado.23 Re-
futando as declarações da Índia, o Paquistão assegurou à Corte que seu sistema 
jurídico doméstico permite que cortes civis realizem uma revisão substantiva 
das decisões de tribunais militares, podendo, portanto, efetivar a reparação pro-
posta.24

A Corte Internacional de Justiça decidiu que a reparação adequada para o 
caso seria a revisão e reconsideração da sentença dada ao Sr. Jadhav.25 Quanto 
aos outros pedidos da Índia, a Corte argumentou que a violação do art. 36 da 
Convenção de Viena não ocorreu a partir da condenação e sentença da corte 
paquistanesa, mas sim da falta de acesso consular durante o processo.26 Ademais, 
a Corte reiterou, remetendo-se ao caso Avena, que a anulação da condenação 
ou da sentença não é a única forma de reparação para a violação do art. 36 da 
Convenção de Viena.27 Em contraste com a argumentação inicial do Paquistão, 
por outro lado, a Corte reconheceu que a violação das obrigações contidas no 

19  Aqui, a Índia se refere ao art. 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o qual estabelece 
os direitos e garantias de indivíduos perante cortes e tribunais. (Ibid., p. 36).
20  Ibid, p. 34, para 125.
21  Ibid., p. 35, para 129.
22  Ibid., p. 35, para 129.
23  Ibid., p. 35, para 130. Nas palavras da Corte: “Pakistan maintains that the appropriate remedy in this case 
would be, at most, e%ective review and reconsideration of the conviction and sentence of the accused, taking 
into account the potential e%ects of any violation of Article 36 of the Vienna Convention.” 
24  Ibid., p. 35, para 130.
25  Ibid, p. 37, para 138.
26  Ibid., p. 37, para 138.
27  Ibid., p. 37, para 138.
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art. 36 constitui ato internacionalmente ilícito de caráter contínuo e, portanto, 
acarreta a responsabilidade do Paquistão de cumprir com as obrigações contidas 
na Convenção de Viena.28

Em virtude da relação com os modos de reparação, é interessante analisar 
esse aspecto da decisão da CIJ à luz dos Articles on Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts, adotados pela Comissão de Direito Internacional 
(CDI) em 2001.29

Partindo do princípio geral de que a ocorrência de um ato internacional-
mente ilícito implica a responsabilização do Estado que violou a obrigação,30 os 
ARSIWA estabelecem duas ações a serem tomadas: a cessação e a reparação. 
Embora tais determinações possam se sobrepor, as duas são conceitualmente 
distintas, sendo que a cessação é determinada como uma obrigação independen-
te, e não como meio de reparação.31 Assim, os Artigos, em seu art. 30, colocam 
a cessação do ato ilícito (caso este seja contínuo) como o primeiro requerimento 
para eliminar as consequências da violação.32 Ademais, o mesmo artigo também 
propõe a realização de garantia de não repetição, caso seja necessário a partir das 
circunstâncias do caso. 

Em seguida, o art. 31 trata sobre a reparação, ditando que o Estado res-
ponsável tem a obrigação de realizar reparação total pelo dano causado, seja este 
moral ou material.33 A reparação, para a Comissão de Direito Internacional, 
visa reestabelecer a situação que foi afetada pela ocorrência do ato internacio-
nalmente ilícito, em consonância com um precedente estabelecido pela Corte 
Permanente de Justiça Internacional.34 Em outras palavras, o Estado responsá-
vel deve, por meio da reparação, buscar eliminar todas as consequências do ato 

28  Ibid., p. 36, para 134.
29  Tais Artigos sugiram a partir de décadas de esforço, por parte da CDI, com vistas a de!nir as regras gerais 
sobre a responsabilidade de Estados no Direito Internacional, i.e., estabelecer uma estrutura de regras de 
aplicação geral em matéria de responsabilidade dos Estados (CRAWFORD, 2002, p. 2). Dessa forma, a Co-
missão criou um documento que marca importante avanço na codi!cação e no desenvolvimento progressivo 
do Direito Internacional, (CRAWFORD 2002, p. 2) com foco em “normas secundárias” cuja origem se dá no 
direito costumeiro e em princípios gerais (CRAWFORD, 2012, p. 540). Apesar de não terem sido concebidos 
como ou transformados em um tratado, os ARSIWA possuem uma autoridade cada vez maior, sendo constan-
temente citados e adotados como uma notável expressão do direito costumeiro sobre responsabilidade estatal 
(CRAWFORD, 2012, p. 540).
30  CRAWFORD, James. Brownlie’s Principles of Public International Law. 8ª ed. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012.
31  Ibid., p. 567.
32  COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL. Draft articles on Responsibility of States for Inter-
nationally Wrongful Acts, with commentaries. Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. 
II, Part Two, p. 89.
33  Ibid, p. 91.
34  Ibid.
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ilícito, bem como tentar restaurar a situação que provavelmente teria existido se 
tal ato não tivesse sido cometido.35 Ademais, o art. 34 dos ARSIWA especi!ca 
três maneiras de realizar a reparação: restituição, compensação e satisfação, as 
quais podem ser feitas em combinação ou singularmente, a depender do tipo e 
da extensão do dano a ser reparado.36 

A restituição, regulada pelo art. 35 dos Artigos, não possui de!nição clara.37 
Porém, levando em consideração as circunstâncias do caso em questão e a rela-
ção de causalidade entre o ato ilícito e o dano causado, adota-se aqui a proposta 
de Pierre D’Argent, o qual argumenta que a reparação deve colocar o objeto 
do dano na situação em que este provavelmente estaria no momento do cum-
primento da obrigação de reparar.38 A compensação, por sua vez, é o segundo 
passo da reparação, devendo ser feita caso o dano não possa ser reparado pela 
restituição.39 O art. 36 dos ARSIWA estabelece que a compensação deve cobrir 
qualquer dano !nanceiro avaliável advindo da violação e, portanto, geralmente 
consiste em pagamento monetário de caráter exclusivamente compensatório.40 
Por !m, a satisfação con!gura o último recurso da reparação, sendo realizada 
em conjunto com ou caso as duas opções anteriores não sejam su!cientes.41 De 
acordo com o art. 37 dos Artigos, a satisfação deve ser proporcional ao dano e 
não pode consistir na humilhação do Estado responsável, podendo ser realizada 
através do reconhecimento da violação, um pedido de desculpas formal ou outra 
modalidade apropriada.42

No que tange ao caso Jadhav, argumenta-se que, em um primeiro momen-
to, a Corte parece ter agido em concordância com o art. 30 dos ARSIWA. Isto 
porque determinou a cessação do ato ao estabelecer que o Paquistão deve pro-
videnciar acesso consular ao Sr. Jadhav e informá-lo de seus direitos, de acordo 
com o art. 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares.43 

Além disso, salienta-se que para um dano ser objeto de reparação, este deve 
ferir um interesse legítimo do Estado sob o Direito Internacional, sendo que a 
35  Ibid.
36  Ibid., p. 95.
37  Ibid., p. 96.
38  D’ARGENT, Pierre. Reparation, cessation, assurances and guarantees of non-repetition. In: NOLL-
KAEMPER, André; PLAKOKEFALOS, Ilias (eds.). Principles of Shared Responsibility in International 
Law: An Appraisal of the State of the Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 221.
39  COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, op. cit., p. 98.
40  Ibid., p. 99.
41  Ibid., p. 105.
42  Ibid., p. 105. 
43  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, op. cit., 2019, p. 41.
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proteção dos nacionais de um Estado se encaixa nessa categoria.44 O caso em 
questão, portando, quali!ca-se a partir de tal exigência. Defende-se, também, 
que os ARSIWA estabelecem, como dito anteriormente, regras gerais para a 
reparação e, a partir disso, cabe à Corte decidir quais os métodos apropriados a 
serem utilizados no caso e especi!car como eles devem ser executados.

No que diz respeito ao pedido da Índia de anulação da sentença e liberação 
do Sr. Jadhav, observa-se que estes não são os motivos por trás do ato ilícito co-
metido pelo Paquistão; a sentença em si não viola as disposições da Convenção 
de Viena sobre Relações Consulares, a qual é objeto de interpretação da Corte. 
Embora seja possível exigir a liberação de indivíduos detidos como forma de 
restituição material,45 por exemplo, a de!nição adotada pela Comissão de Di-
reito Internacional deixa claro que a restituição é destinada especi!camente ao 
ato internacionalmente ilícito ocorrido, salientando a importância da relação de 
causalidade entre o dano e o ato ilícito. Dessa forma, considerando-se que o caso 
Jadhav tem como objeto principal a violação do art. 36 da Convenção de Viena 
sobre Relações Consulares, i.e., a falta de acesso consular, argumenta-se que, de 
fato, a revisão e reconsideração da sentença são a forma de reparação apropriada 
para esta situação. Uma vez que a condenação em si não viola obrigações inter-
nacionais, sua anulação entraria em desacordo com o direito internacional, sen-
do 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 
Artigos.

3 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR 
DA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA

Feita a análise sob a luz dos ARSIWA, realiza-se agora comparação entre 
os casos relativos ao acesso consular. Primeiramente, os casos LaGrand (Ale-
manha v. Estados Unidos) e Avena (México v. Estados Unidos) são brevemente 
analisados, de forma a poder contrastar as decisões com o caso Jadhav.

44  D’ARGENT, op. cit., p. 220.
45  COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, op.cit., p. 97.
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3.1 O CASO LAGRAND "ALEMANHA V. ESTADOS UNIDOS#

No dia 2 de março de 1999, a República Federal da Alemanha deu início, 
junto à Corte Internacional de Justiça, ao caso LaGrand, instituindo procedi-
mento contra os Estados Unidos da América. Junto à application, o governo 
alemão também entrou com pedido de medidas provisórias com o objetivo de 
impedir a execução de Walter LaGrand, que foram concedidas pela Corte.46

Este caso diz respeito à prisão, condenação e execução dos irmãos Karl 
e Walter LaGrand. Os irmãos, nacionais da Alemanha, mudaram-se para os 
Estados Unidos durante a infância, tendo regressado ao seu país de origem ape-
nas uma vez. Dessa maneira, os Estados Unidos argumentam, no caso, que os 
senhores LaGrand “pareciam, em todos os aspectos, serem cidadãos nativos dos 
Estados Unidos”, apesar de nunca terem adquirido a cidadania do país onde 
residiam.47 Em janeiro de 1982, os irmãos LaGrand foram presos e, em dezem-
bro de 1984, foram sentenciados à morte por homicídio, dentre outras causas 
concorrentes.

Nesse sentido, durante o processo pelo qual os senhores LaGrand foram 
condenados e sentenciados, as autoridades norte-americanas competentes fa-
lharam em informar os réus dos direitos garantidos a eles pelo art. 36, “b” da 
Convenção de Viena sobre Relações Consulares. No caso, os Estados Unidos 
reconheceram a violação de tal dispositivo.48 Ao decorrer do processo, a defesa 
dos irmãos LaGrand usou a violação da Convenção de Viena como argumento 
para tentar afastar a sentença; tal reivindicação, porém, foi rejeitada com base na 
regra do procedural default. Esta regra estabelece, essencialmente, que um pri-
sioneiro estadual deve, a !m de obter afastamento da sentença em uma corte 
federal, apresentar seu pedido a uma corte estadual primeiro.49 Por consequência, 

46  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. LaGrand Case (Germany v. United States of America). 
Judgment, ICJ Reports 2001, p. 8. No que diz respeito às medidas cautelares determinadas neste caso, veja 
KAMMERHOFER, Jörg. #e Binding Nature of Provisional Measures of the International Court of Justice: 
#e ‘Settlement’ of the Issue in the LaGrand Case. Leiden Journal of International Law, Vol. 16, p. 67-83, 
2003. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/
abs/binding-nature-of-provisional-measures-of-the-international-court-of-justice-the-settlement-of-the-
issue-in-the-lagrand-case/9382285D5BA8091C006931E23578825F>.
47  Ibid, p. 13, para 13.
48  Ibid.
49  Ibid., p. 15. Em outras palavras, deve haver esgotamento dos recursos estaduais. (MERRIAM-WEBS-
TER LEGAL DICTIONARY. Procedural Default. Disponível em: < https://www.merriam-webster.com/
legal/procedural%20default>)
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apesar da incidência de outros fatores e tentativas, Karl LaGrand foi executado 
em 24 de fevereiro de 1999.50

Diante dessa situação, a Alemanha requereu pedido de medidas provisórias 
junto à CIJ, a !m de impedir a execução de Walter LaGrand até que a Corte 
julgasse o caso. A Suprema Corte norte-americana, porém, dispensou a ordem 
da Corte e executou Walter LaGrand em 3 de março de 1999.51

No procedimento principal perante a CIJ, a Alemanha argumentou que os 
Estados Unidos, ao falharem em comunicar a existência dos direitos previstos 
pela Convenção de Viena aos irmãos LaGrand, violaram o art. 36 dessa mes-
ma Convenção.52 Consequentemente, a Alemanha pediu, dentre outros pedidos, 
que a Corte declarasse que: 1. Ao prender, julgar e condenar os irmãos LaGrand, 
os Estados Unidos violaram as disposições do art. 36 da Convenção de Viena 
sobre Relações Consulares; 2. A Alemanha, portanto, teria direito a reparação, 
sob a forma de compensação e satisfação; 3. Os Estados Unidos deveriam provi-
denciar garantia de não repetição à Alemanha. 53 Observa-se aqui semelhanças 
entre os pedidos contidos nos casos LaGrand e Jadhav. Os Estados Unidos, por 
sua vez, reconheceram que de fato houve violação ao art. 36 1, “b” da Convenção, 
mas pediu desculpas à Alemanha e procurou tomar as medidas necessárias para 
que não houvesse recorrência da violação. Os outros pedidos da Alemanha, no 
entanto, foram refutados pelos Estados Unidos. 

Em 27 de junho de 2001, a CIJ publicou sua decisão relativa ao caso. A 
Corte, em concordância com o pedido da Alemanha, declarou que os Estados 
Unidos violaram suas obrigações advindas do art. 36 da Convenção de Viena. 
Quanto à medida provisória, a Corte decidiu que esta foi violada com a execução 
de Walter LaGrand em 1999. Ademais, a Corte determinou que, caso nacionais 
da Alemanha fossem condenados sem o devido respeito às determinações do 
art. 36 da Convenção de Viena, os Estados Unidos devem realizar, por meios 
de sua própria escolha, a revisão e reconsideração da sentença. Dessa forma, a 
Corte estabeleceu um precedente para seus julgamentos futuros, na medida em 
que determinou essa mesma forma de reparação nos casos subsequentes sobre 
acesso consular.

50  Ibid., p. 16.
51  Ibid., p. 17 – 18.
52  Ibid, p. 19.
53  Ibid., p. 9 – 10.
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3.2 O CASO AVENA "MÉXICO V. ESTADOS UNIDOS#

Em janeiro de 2003, os Estados Unidos novamente foram levados a res-
ponder perante a Corte Internacional de Justiça. Desta vez, o processo foi sub-
metido pelo México, de acordo com o qual os Estados Unidos violaram o art. 36 
da Convenção de Viena ao prender, julgar e condenar à morte 54 mexicanos.54 
O México também realizou pedido de medidas provisórias, a !m de impedir a 
execução de 3 de seus nacionais.55

Assim como no caso LaGrand, os processos relativos à condenação dos na-
cionais do México resultaram (em sua maioria), a partir da falta de comunicação 
adequada, na violação dos dispositivos do art. 36 da Convenção de Viena sobre 
Relações Consulares. Houve, também, aplicação da regra do procedural default. 
Nesse sentido, o México pediu que a Corte declarasse, dentre outros requisitos, 
que: 1. Os Estados Unidos violaram as obrigações contidas no art. 36 da Con-
venção de Viena; 2. Consequentemente, o México teria direito a restituição; 3. 
Os Estados Unidos deveriam reestabelecer o status quo ante dos 54 mexicanos 
condenados; 5. Os Estados Unidos deveriam providenciar garantia de não-repe-
tição ao México. 56 Os Estados Unidos, por sua vez, refutaram todos os pedidos 
do México.57 Novamente, percebe-se que os três casos em tela apresentam pedi-
dos semelhantes, havendo maior similaridade entre os dois primeiros.

Em decisão de março de 2004, a Corte apresentou determinações seme-
lhantes ao caso LaGrand. Foi decidido que houve, de fato, violação do art. 36, 
1 em 49 dos casos trazidos pelo México. Ademais, os Estados Unidos também 
violaram o art. 36, 2 ao não permitirem a revisão e reconsideração das sentenças 
de 3 dos nacionais mexicanos envolvidos. Quanto à reparação, a CIJ declarou 
que a forma apropriada seria a revisão e reconsideração, por parte dos Estados 
Unidos, das sentenças de 51 dos nacionais condenados. 58 Por !m, a Corte de-
cidiu que, caso nacionais do México fossem condenados a penas severas sem 
cumprimento das obrigações dispostas no art. 36 da Convenção de Viena, os 
Estados Unidos deveriam providenciar revisão e reconsideração da sentença. 
54  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals 
(Mexico v. United States of Amercia). Judgment, ICJ Reports 2004.
55  Ibid., p. 9.
56  Ibid., p. 11-12.
57  Ibid., p. 14.
58  Ibid., p. 64.
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Com esta decisão, a Corte se manteve na mesma direção estabelecida no caso 
LaGrand, que também foi adotada posteriormente no caso Jadhav. Porém, no 
caso Avena, a CIJ ainda não menciona a mudança ou promulgação de legislação 
para !ns de reparação; este, portanto, é o principal avanço trazido pela decisão 
do caso Jadhav. 

3.3 COMPARAÇÃO ENTRE CASOS

Resumidos os casos LaGrand e Avena, cabe agora compará-los ao caso 
Jadhav, a !m de apontar de que maneira a CIJ avançou em relação à sua juris-
prudência.

Inicialmente, é possível perceber diversas semelhanças entre os três casos. 
Considerando-se que os três tratam sobre violações ao mesmo dispositivo, tem-
-se que todos os casos apresentam discussões sobre a interpretação e aplicação 
da Convenção de Viena sobre Relações Consulares.59 Houve, também, a indica-
ção de medidas provisórias em todos os casos. Além disso, a violação ao art. 36 
da Convenção de Viena incide sobre a aplicação de procedimentos do direito 
doméstico nos três casos. Nos casos LaGrand e Avena, destacou-se a aplicação 
da regra do procedural default, apesar do fato de a Corte considerar que a regra 
em si não viola o direito ao acesso consular. 60 No caso Jadhav, o con"ito se deu 
a partir dos procedimentos das cortes militares paquistanesas.

Quanto à reparação, observa-se a presença do pedido de restitutio in inte-
grum nos casos Avena e Jadhav; no caso LaGrand, a Alemanha requisitou com-
pensação e satisfação. Nos casos LaGrand e Avena, a Alemanha e o México 
pediram garantias de não-repetição; no caso Jadhav, a Índia não utilizou esse 
instrumento. Nota-se, também, que nos dois primeiros casos há o pedido de 
reestabelecimento do statuos quo ante.61 Em contraste, não há menção a este 

59  Nos casos LaGrand e Avena, por exemplo, a aplicação da Convenção é refutada com base no argumento 
de que o art. 36 não gera direitos individuais (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2001, p. 20 
e CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2004, p. 27). No caso Jadhav, por outro lado, o Paquistão 
tenta afastar a aplicação da Convenção a partir da justi!cativa que o direito costumeiro manifesta exceção ao 
direito ao acesso consular em casos de espionagem (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2019, p. 
24, para 87).
60  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2001, p. 35, para 90 e CORTE INTERNACIONAL 
DE JUSTIÇA, 2004, p. 48, para 112.
61  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2001, p. 10 e CORTE INTERNACIONAL DE JUS-
TIÇA, 2004, p. 12.
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conceito no caso Jadhav e, nesse sentido, reitera-se a exposição de que reesta-
belecer a situação que existia antes da violação não con!gura forma de repara-
ção.62 Ademais, diante da violação ao acesso consular, os três casos abrangem 
requerimentos de anulação ou impedimento da execução das sentenças dadas 
aos nacionais estrangeiros. 

No caso Jadhav, porém, os pedidos da Índia foram além da anulação da 
sentença. Nos procedimentos perante a Corte, a Índia pediu que, a partir da vio-
lação dos direitos do Sr. Jadhav, a sentença conferida a ele deveria ser anulada e o 
réu deveria ser liberado. Caso a Corte decidisse contra a libertação do sr. Jadhav, 
a Índia pediu novamente a anulação da sentença e que a CIJ impedisse o Pa-
quistão de executar a pena. Em último caso, a Índia requisitou que o Paquistão 
excluísse a con!ssão feita pelo Sr. Jadhav e realizasse julgamento em uma corte 
civil, observando a garantia do direito ao acesso consular.63 É possível veri!car 
no caso Jadhav um pedido mais detalhado em comparação aos casos anteriores.

A Corte também foi mais enfática em sua decisão, e é a partir disso que a 
decisão do caso Jadhav é inovadora em relação aos casos LaGrand e Avena. Na 
decisão, a CIJ não só determina a revisão e reconsideração da sentença como en-
fatiza diversas vezes sua importância. Nas palavras da Corte, esta “(…) considera 
imperativo enfatizar novamente que a revisão e reconsideração da condenação 
e sentença do Sr. Jadhav devem ser e!cazes”.64 Trata-se de destaque novo no 
campo do acesso consular, uma vez que a Corte não salientou a importância 
dessa forma de reparação em suas decisões anteriores. Além disso, a Corte, ao 
determinar que “(…) o Paquistão deve tomar todas as medidas para providen-
ciar revisão e reconsideração e!cazes, incluindo, se necessário, a promulgação 
de legislação apropriada”65, parece incluir um critério adicional para a proteção 
dos direitos da Convenção de Viena. Ao recomendar a mudança de legislação, 
a Corte traz inovação em matéria de acesso consular. Ademais, a recomendação 
da Corte é acompanhada da advertência “se necessário”, o que atribui ao Pa-
quistão certa margem de ação no cumprimento da sentença e na efetivação dos 

62  D’ARGENT, op. cit., p. 221.
63  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, op. cit., 2019, p. 10.
64  Tradução nossa. Do original: “(…) the Court considers it imperative to re-emphasize that the review and 
reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Jadhav must be e%ective”. (CORTE INTERNACIO-
NAL DE JUSTIÇA, 2019, p. 38, para 144).
65  Tradução nossa. Do original: “Consequently, Pakistan shall take all measures to provide for e%ective 
review and reconsideration, including, if necessary, by enacting appropriate legislation”. (CORTE INTER-
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019, p. 39, para 146).



216 - CADERNOS DE DIREITO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

direitos protegidos pelo art. 36 da Convenção. Nos casos anteriores, apesar de 
a Corte também decidir pela revisão e reconsideração de sentenças, não houve 
determinação relativa a qualquer mudança ou adição às leis domésticas do país 
envolvido.66 Tem-se, assim, um avanço no que diz respeito à maneira como a CIJ 
lida com casos relativos ao direito de acesso consular. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A decisão da Corte Internacional de Justiça sobre o caso Jadhav conclui o 
caso dando um pequeno passo à frente com relação à jurisprudência relativa à 
reparação por violação ao acesso consular. 

Como aponta a doutrina, até a decisão do caso LaGrand, o escopo da ca-
pacidade da Corte para ordenar formas de reparação não era bem de!nido.67 
Observava-se a posição, por parte da CIJ, de que esta não poderia estabelecer as 
consequências práticas de uma violação a uma obrigação internacional. 68 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 im-
portante.69 Tem-se que a Corte apresenta uma relação de complementariedade 
com o trabalho da Comissão de Direito Internacional.70 Nesse viés, o julgamen-
to 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.71

66  Desconsiderando-se o tema especí!co de relações consulares, observa-se que, entre os julgamentos dos 
dois primeiros casos em questão e a decisão do caso Jadhav, a Corte decidiu a promulgação de legislação em 
outros procedimentos. No caso Jurisdictional Immunities of the Stare (Alemanha v. Itália), por exemplo, a CIJ 
estabeleceu que a Itália deveria promulgar legislação necessária para assegurar que as decisões de suas cortes 
domésticas parem de infringir as imunidades internacionais garantidas à Alemanha. (CORTE INTERNA-
CIONAL DE JUSTIÇA. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening). 
Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99).
67  SHAW, Malcolm. #e International Court, Responsibility and Remedies. In: FITZMAURICE, Malgo-
sia; SAROOSHI, Dan (eds.). Issues of State Responsibility Before International Judicial Institutions. #e 
Cli%ord Chance Lectures, volume 7. Portland: Hart Publishing, 2004.
68  Ibid., 2004. p. 26.
69  BROWNLIE, Sir Ian. State Responsibility and the International Court of Justice. In: FITZMAURICE, 
Malgosia; SAROOSHI, Dan. Issues of State Responsibility Before International Judicial Institutions. 
#e Cli%ord Chance Lectures, volume 7. Portland: Hart Publishing, 2004.
70  Ibid, p. 11. Ainda sobre a relação entre a CIJ e a CDI, observa-se que ela vem sendo ampliada nos últi-
mos tempos, como é demonstrado em BORDIN, Fernando Lusa. REFLECTIONS OF CUSTOMARY 
INTERNATIONAL LAW: THE AUTHORITY OF CODIFICATION CONVENTIONS AND ILC 
DRAFT ARTICLES IN INTERNATIONAL LAW. International and Comparative Law Quarterly, v. 
63, n. 03, 2014, p. 535 – 567.
71  SHAW, op. cit., p. 28.
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Assim, conclui-se que a decisão do caso Jadhav apresenta mais um avanço 
na direção tomada pela Corte, pelo menos no que tange ao acesso consular. Ao 
enfatizar mais de uma vez a importância da revisão e reconsideração e!cazes da 
sentença, a Corte já se diferencia dos casos anteriores. Além disso, ao determinar 
que o Paquistão deve mudar ou promulgar legislação para realizar essas medidas, 
a Corte evolui ainda mais frente a própria jurisprudência. Percebe-se, portanto, 
que a Corte segue especi!cando cada vez mais as consequências práticas de suas 
decisões.
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CAPÍTULO 11 

A OBRIGAÇÃO DE NEGOCIAR NO DIREITO 
INTERNACIONAL À LUZ DO CASO 

OBLIGATION TO NEGOTIATE ACCESS TO 
THE PACIFIC OCEAN !BOLIVIA V. CHILE" 

Rafael Caetano Engelhardt1

1 INTRODUÇÃO

O território da Bolívia, desde sua independência em 1825, se estendia até 
o Oceano Pací!co, por meio do que é conhecido atualmente como o deserto do 
Atacama. A área costeira, com o nome de Antofagasta, sofreu um aumento nas 
taxas de comercialização sobre produtos baseados em nitrogênio determinado 
por uma ação do Congresso Boliviano, mesmo após uma série de tentativas 
pací!cas entre a Bolívia e o Chile para determinar como se daria a exploração 
da região. Este fato foi o estopim para o con"ito que !cou conhecido como 
a Guerra do Pací!co, em que o Chile combateu contra uma aliança formada 
entre Bolívia e Peru. O Chile emergiu vitorioso do embate que se estendeu 
de 1879 a 1883, o que culminou no Tratado de Paz y Amistad2 de 1904 entre 
Chile e Bolívia. No Tratado !cava determinado que a área de acesso ao mar que 
anteriormente estava submetida à soberania boliviana agora passaria ao Chile. 
Em troca, o Chile cederia ao país vizinho uma série de garantias, que serviriam 
para que o acesso ao oceano, embora diretamente impedido, fosse facilitado. A 
1  Graduando em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais.
2  TRATADO De Paz Y Amistad De 20 De Octubre De 1904: Tratado De Paz Y Amistad Entre Chile Y 
Bolivia. Promulgado Em 21 Mar. 1905.
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Bolívia, portanto, encontrou-se encravada no meio do continente sul-americano, 
privada de acesso ao mar, mas com uma série de prerrogativas e facilitações do 
Chile que possibilitariam um melhor acesso ao oceano, como a criação de uma 
ferrovia que facilitaria o acesso direto entre La Paz e o Oceano Pací!co. Escla-
rece-se, também, que o Tratado de 1904, mesmo com as diversas propostas para 
melhorar a situação da Bolívia, em momento algum previu que existia possibili-
dade de acesso soberano da Bolívia ao mar ou que entre os dois países havia uma 
obrigação de negociar para discutir este tópico.

Nas décadas posteriores à promulgação do Tratado de Paz y Amistad, os 
dois países se manifestaram em um número de ocasiões sobre a possibilidade de 
estabelecer negociações referentes ao acesso soberano da Bolívia ao mar. Uma 
das trocas entre os dois países, por exemplo, é a Acta Protocolizada de 1920, 
em que o Ministro Plenipotenciário do Chile em La Paz, em reunião com o 
Ministro de Relações Exteriores da Bolívia, manifestou a vontade do Chile de 
ingressar em negociações do país vizinho para decidir sobre o seu acesso ao mar3. 
A Bolívia, por sua vez, não falhou em emitir uma série de declarações em que o 
país manifestava sua intenção de entrar em negociações, que foram respondidas 
pelo Chile, na maioria das vezes, com declarações em que o país se mostrava 
disposto a negociar com seu vizinho. Em outras situações, como a assinatura da 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Bolívia fez declarações 
sobre a sua vontade de estabelecer negociações para tratar do seu acesso ao mar, 
que não foram respondidas pelo Chile (e que, durante o caso, serviram de base 
para a Bolívia apontar a existência de uma aquiescência4).

O que se percebeu na relação entre os dois Estados após o Tratado de Paz 
y Amistad, portanto, foi uma série de manifestações de ambos os países em que 
eles se mostravam dispostos a entrar em negociações para tratar do acesso so-
berano da Bolívia ao mar. Deste modo, deve-se estabelecer por que estas trocas 
não geraram uma obrigação de negociar, como foi determinado pela Corte In-
ternacional de Justiça. 

O presente artigo busca analisar a obrigação de negociar no direito inter-
nacional e abordar as inovações jurisprudenciais decorrentes do caso julgado 
pela Corte Internacional de Justiça (CIJ) em 2018 que teve como partes Bolívia 

3  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Obligation to Negotiate Access to the Paci!c Ocean 
(Bolivia v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 519 – 521, 1º out. 2018.
4  Id, p. 555 – 556. 
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e Chile. Uma vez que que não existia tratado !rmado entre os dois países que 
positivasse uma obrigação de negociar o acesso soberano ao oceano pací!co, 
coube à Corte analisar os argumentos levantados pelas partes para determinar se 
neste caso se fazia presente esta obrigação. Deste modo, com a decisão da Corte 
favorável ao Chile, !caram estabelecidas as prerrogativas que indicam situações 
em que a obrigação de negociar não se veri!ca numa relação entre Estados.

Em primeiro lugar, será feita uma exposição tratando da obrigação de ne-
gociar no direito internacional até o momento do julgamento de 2018. Assim, 
pode-se ver como ela era abordada e utilizada no direito internacional, além de 
ver sua aplicação em alguns casos da CIJ anteriores ao Obligation to Negotiate Ac-
cess to the Paci"c Ocean. Em seguida, haverá uma análise contextual do caso, bus-
cando-se entender os fatos trazidos pela Bolívia em suas alegações, bem como 
dos argumentos trazidos pelos países partes no julgamento e a forma como eles 
foram acolhidos ou recusados pelo Tribunal de Haia, de modo a se entender os 
novos pressupostos para a obrigação de negociar trazidos a partir da decisão da 
Corte. 

2 A OBRIGAÇÃO DE NEGOCIAR NO 
DIREITO INTERNACIONAL

A negociação aparece na Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) 
em seus artigos 2, parágrafo 3, e 33 como um meio de resolução pací!ca de 
controvérsias, tendo como objetivo !nal preservar “a paz, a segurança e a justiça 
internacionais”.5 Ela pode ser de!nida como uma discussão entre entes sobera-
nos buscando reconciliar visões diferentes ou, pelo menos, entender as diferentes 
posições propostas6.

A negociação e a obrigação de negociar, embora pareçam similares, não se 
confundem. A primeira pode ser descrita como um meio de resolução pací!ca 
de controvérsias, como trazido nos artigos previamente citados. Em contrapar-
tida, a obrigação de negociar aparece como uma forma de vincular dois ou mais 
sujeitos de direito internacional a se comportarem de modo a ingressarem em 

5  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta Da Organização das Nações Unidas, 1945.
6  WELLENS, Karel, Obligation To Negotiate. Latin America And #e International Court Of Justice: Con-
tributions To International Law, Nova York, P. 77-87, 2017.
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negociações, de modo que as trocas entre os países buscarão ser as mais signi!-
cativas possíveis, tendo em vista objetivo a ser alcançado pelos entes negocian-
tes7. Pode-se estabelecer, também, que “a mais importante e mais difícil decisão 
no processo da negociação internacional pode ser a decisão basilar de entrar em 
negociação em primeiro lugar”8. Isso se torna ainda mais difícil ao se perceber 
que não há no direito internacional uma norma ou dispositivo que crie uma 
obrigação geral de negociar. Ao se analisar o dispositivo legal acima, por exem-
plo, pode-se perceber que em momento algum eles impõem aos países membros 
da ONU uma obrigação de entrar em negociações uns com os outros, visto que a 
negociação é apenas colocada como um possível meio para evitar o uso da força 
ao se resolver con"itos. 

A forma mais comum de se atestar obrigação de negociar no direito inter-
nacional é a inclusão de termos que estabeleçam a obrigação em tratados, que 
normalmente se referem a apenas um tópico especí!co com condições especí!-
cas em que os países !cam obrigados a negociar. Isso é demonstrado, por exem-
plo, no art. 12 do Estatuto do Rio Uruguai9 de 1975, em que as partes !caram 
obrigadas a negociar e chegar a um acordo em 180 dias ou deveriam, após esse 
prazo, seguir para uma resolução judicial do con"ito. Também se pode estabe-
lecer uma obrigação de negociar entre um Estado soberano e uma organização 
internacional, como se veri!ca no Tratado de Não-Proliferação de Armas Nu-
cleares que, em seu art. III, inciso 4, determina uma obrigação de negociar não 
entre Estados membros, mas com a própria Agência Internacional de Energia 
Atômica:

“4. Cada Estado não-nuclearmente armado, Parte deste Tratado, deverá 
celebrar - isoladamente ou juntamente com outros Estados - acordos com 
a Agência Internacional de Energia Atômica, com a !nalidade de cumprir 
o disposto neste Artigo, de conformidade com o Estatuto da Agência 
Internacional de Energia Atômica. A negociação de tais acordos deverá 
começar dentro de 180 (cento e oitenta) dias a partir do começo da vi-
gência do Tratado. Para os Estados que depositarem seus instrumentos de 

7  Id.
8  ROGOFF, Martin A., !e Obligation To Negotiate In International Law: Rules And Realities, 16 Mich. J. 
Int’l L. 141 (1994), P. 141. No Original: “!e most important and most di$cult decision in the process of interna-
tional negotiation may very well be the threshold decision of states to enter into negotiation in the "rst place.”
9  ESTATUTO Do Rio Uruguai: Assinado Entre A República Argentina E A República Oriental Do 
Uruguai. Art. XII, no original: Si las Partes no llegaren a un acuerdo, dentro de los ciento ochenta días contados a 
partir de la comunicación a que se re"ere el artículo 11, se observará el procedimiento indicado en el Capítulo XV. 17 
Dez. 1982.
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rati!cação ou de adesão após esse período de 180 (cento oitenta) dias, a 
negociação de tais acordos deverá começar em data não posterior à do de-
pósito daqueles instrumentos. Tais acordos entrarão em vigor em data não 
posterior a 18 (dezoito) meses depois da data do início das negociações.”10

Devido à falta de normas claras que estabeleçam o escopo e o conteúdo da 
obrigação negociar, o que se tem como parâmetro para a determinação de uma 
obrigação de negociar são as decisões da Corte Internacional de Justiça. Com 
a análise desses casos anteriores à disputa judicial envolvendo Bolívia v. Chile, 
podia-se inferir que a jurisprudência da Corte, como principal reguladora da 
aplicação da obrigação de negociar, apontava para a existência deste tipo de obri-
gação em situações em que uma parte possui direitos que só podem ser de!nidos 
a partir do direito da outra11.

Ao analisarmos também as normas de costume de direito internacional 
que estabelecem uma obrigação de negociar, dois casos da CIJ possuem rele-
vância neste tópico. No caso North Sea Continental Shelf, a Corte identi!cou 
uma norma internacional costumeira, porém limitada somente àquela platafor-
ma continental. Já no caso de 1974 da Fisheries Jurisdiction, a CIJ seguiu pelo 
entendimento mais próximo do que foi acima levantado, uma vez que, a partir 
do momento em que é identi!cada uma norma de direito internacional consue-
tudinária ou positivada que estabeleça entre a uma das partes um direito que 
só pode ser veri!cado quando em relação com a outra, há ali uma obrigação de 
negociar12.

Também pode-se destacar a diferença existente entre a obrigação de negociar 
e a obrigação de concordar13. A obrigação de negociar signi!ca, como previamente 
estabelecido, que os Estados em questão agirão de modo a tornar as negociações 
signi!cativas; assim, o comportamento dos Estados deve ser tal que eles procu-
rem ao máximo atingir a concordância sobre o assunto debatido. A obrigação 
de concordar, por sua vez, determina que os Estados devem agir de tal forma 
que, ao !nal das negociações, seus posicionamentos devam convergir à redação 

10  TRATADO De Não Proliferação De Armas Nucleares: Promulga O Tratado Sobre A Não-Proliferação 
De Armas Nucleares, Assinado Em Londres, Moscou E Washington. 1 jul. 1968. Disponível Em: <Http://
Www.Planalto.Gov.Br/Ccivil_03/Decreto/D2864.Htm>
11  ROGOFF, Martin A., !e Obligation To Negotiate In International Law: Rules And Realities, 16 Mich. J. 
Int’l L. 141 (1994), P. 154
12  Id., P. 157-160.
13  WELLENS, Karel, Obligation To Negotiate. Latin America And #e International Court Of Justice: 
Contributions To International Law, Nova York, P. 77-87, 2017.
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de um tratado que garanta que as vontades dos Estados negociantes serão posi-
tivamente garantidas. Assim, embora a obrigação de negociar determine que os 
Estados devem agir de tal forma que a máxima concordância sobre os assuntos 
tratados seja atingida, não signi!ca necessariamente que ao !nal das negociações 
a convergência de perspectivas será tal para que haja a confecção de um tratado, 
mesmo que esta seja o objetivo ideal para as negociações. Deve-se levar em conta 
aqui também o art. 2, inciso 2, da Carta da ONU14, que preleciona que a partir 
do momento em que o Estado possui uma obrigação, ele deve cumpri-la de bo-
a-fé. Deste modo, embora este dispositivo legal também não sirva para se atestar 
uma obrigação de negociar geral, ela garante que a partir do momento em que 
uma obrigação de negociar entre determinados entes soberanos é atestada, as 
partes devem se comportar de modo a tornar as negociações o mais signi!cativas 
possível de acordo com a boa-fé.

3 O CASO OBLIGATION TO NEGOTIATE 
ACCESS TO THE PACIFIC OCEAN "BOLIVIA V. 

CHILE# E SEUS IMPACTOS NA OBRIGAÇÃO DE 
NEGOCIAR NO DIREITO INTERNACIONAL

A Bolívia acionou a Corte Internacional Justiça em 2013 para decidir sobre 
uma alegada obrigação de negociar decorrente das ações de o!ciais chilenos nos 
anos que sucederam a assinatura do Tratado de 1904, mesmo que este não tenha 
previsto a obrigação. É importante deixar claro que a Bolívia não solicitou que a 
Corte garantisse a ela soberania sobre qualquer território litorâneo, mas apenas 
que atestasse que o Chile possuía uma obrigação de negociar com a Bolívia. 
Portanto, mesmo que a Corte julgasse a favor da Bolívia e que o objetivo !nal do 
país fosse a criação de um tratado que garantiria seu acesso ao mar, não se podia 
presumir que a Bolívia retomaria o acesso soberano após o Oceano Pací!co após 
as negociações.15

Previamente o que se tinha de jurisprudência da Corte quando se tratando 
da obrigação de negociar partia de casos como North Sea Continental Shelf e Pulp 

14  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta Da Organização das Nações Unidas, 1945. Dispo-
nível Em: <Http://Www.Planalto.Gov.Br/Ccivil_03/Decreto/1930-1949/D19841.Htm>
15  Id., p. 539 – 540. 
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Mills, como visto no tópico 2, onde existia um tratado entre as partes que deixava 
evidente a existência de uma obrigação. A inovação jurisprudencial trazida pelo 
caso Bolívia v. Chile vem a partir do momento em que não há acordo positivado 
entre os dois países, de modo que coube à Corte de!nir se o que foi apresentado 
pela Bolívia era o su!ciente para se con!gurar uma obrigação de negociar.

A Corte deixou claro no julgamento desse caso que a negociação é uma 
prática comum nas relações bilaterais e multilaterais entre Estados, mas não é 
porque um determinado assunto é negociado em um determinado tempo que 
surge ali uma obrigação de negociar. A CIJ deixa claro que para haver uma obri-
gação de negociar atestada num tratado, os termos usados no texto devem ser 
claros para indicar a vontade de todas as partes envolvidas para a determinação 
da obrigação. Pela ausência de um tratado entre Bolívia e Chile que apontasse 
para uma obrigação de negociar, a Corte utilizou de um exame objetivo de todas 
as evidências trazidas para determinar a existência desta obrigação16. Em todo 
o julgamento, a análise da Corte foi consistente com este pressuposto de que a 
obrigação de negociar deve ser evidente na relação entre os Estados, visto que 
em diversas vezes foi ressaltada a importância da explicitação da vontade de 
ambas as partes para se atestar a obrigação.

O principal argumento trazido pela Bolívia reside no fato de que, no decor-
rer dos anos após a Guerra do Pací!co, foram identi!cadas várias concordâncias 
bilaterais entre os dois países e do argumento de que, a partir do pressuposto 
de que a força legal presente no art. 3º da Convenção de Viena de Direito dos 
Tratados17 (CVDT) não deixa de valer, mesmo no caso de acordos orais ou táci-
tos18. A análise da Corte nesta questão apresentou a relevância que ela coloca na 
explícita manifestação de vontade para que se possa de!nir a existência de uma 
obrigação de negociar. De acordo com a CIJ, o art. 3º da CVDT realmente não 
deixa de incluir os acordos orais ou tácitos entre países. O que a Bolívia deixou 
de fornecer nesse caso foi a comprovação de que as manifestações do Chile 
expressassem essa vontade de se vincular por uma obrigação de negociar19. Isto 

16  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Obligation to Negotiate Access to the Paci!c Ocean 
(Bolivia v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 539, 1º out. 2018.
17  CONVENÇÃO de Viena sobre Direito dos Tratados: Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito 
dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66. 23 mai. 1969. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm>.
18  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Obligation to Negotiate Access to the Paci!c Ocean 
(Bolivia v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 540, 1º out. 2018.
19  Id., p. 551 – 552, 1º out. 2018.
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demonstra que, quando se trata da análise para de!nir se um Estado contraiu 
para si uma obrigação de negociar, a CIJ considera necessário adotar um forma-
lismo cabível para estudar a aquisição por um país de uma obrigação para si. Ao 
negar que as relações bilaterais entre os dois países em que o Chile se manifestou 
como disposto a entrar em negociações para tratar do acesso do vizinho ao mar, 
a Corte reconheceu que as manifestações do país não expressavam com clareza 
su!ciente a sua vontade de se vincular a uma obrigação.

Do mesmo modo, as declarações unilaterais do Chile, que de acordo com 
a Bolívia indicavam a existência de uma obrigação de negociar, também fo-
ram reconhecidas pela Corte como incapazes de gerar tal obrigação para o país 
declarante. A CIJ constatou que, embora as autoridades chilenas tenham em 
diversos momentos como favoráveis a entrar em negociações tratando do acesso 
boliviano ao mar, em momento algum demonstrou a intenção de adquirir para 
si uma obrigação de negociar. A Corte, ao tratar deste tópico, ressaltou a impor-
tância das palavras usadas pelos o!ciais em declarações unilaterais para poder se 
atestar se há ali a vontade de se vincular.

Ao se analisar este entendimento da Corte, pode-se compará-lo ao que foi 
aplicado outros julgamentos anteriores a este caso. Um caso de destaque relacio-
nado à criação de uma obrigação negociar decorrente de manifestações unilate-
rais de o!ciais é o Nuclear Tests cases, envolvendo a Nova Zelândia e a França, em 
que a CIJ reconheceu que manifestações feitas por autoridades francesas foram 
capazes de vincular as partes por meio de uma obrigação. No julgamento do caso 
de 1974, a Corte estabeleceu que:

“Reconhece-se que declarações feitas por meio de atos unilaterais e que 
tratam de situações legais ou factuais podem ter o efeito de criar obriga-
ções legais. Declarações desse tipo podem ser, e normalmente são, bastan-
te especí!cas. Quando é a intenção do Estado fazer com que a declaração 
se torne vinculante de acordo com os termos usados, essa intenção confere 
à declaração o caráter de responsabilidade legal e o exige-se do Estado, 
daí em diante, que seu comportamento seja consistente com a declaração. 
Um cometimento deste gênero, se feito publicamente e com a intenção de 
vincular, mesmo que não feito no contexto de negociações internacionais, 
é vinculante.”20 

20  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Nuclear Tests (New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. 
Reports 1974, p. 472, 20 dez 1974. No original: It is well recognized that declarations made by way of unilateral 
acts, concerning legal or factual situations, may have the e#ect of creating legal obligations. Declarations of this kind 
may be, and often are, very speci"c. When it is the intention of the State making the declaration that it should become 
bound according to its terms, that intention confers on the declaration the character of a legal undertaking, the State 
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Infere-se, portanto, que a Corte reconhece que no direito internacional há 
a possibilidade de contrair uma obrigação a partir de manifestações unilaterais 
de um Estado, e que ainda não é necessário a reação de quaisquer outros Estados 
para se reconhecer que há ali uma obrigação.21 Entretanto, a Corte reconheceu 
que no caso envolvendo a Bolívia e o Chile, as declarações unilaterais dos o!ciais 
chilenos não indicavam qualquer intenção do país de se vincular ao vizinho, 
visto que as palavras utilizadas pelo declarante em momento algum denotavam 
este interesse, e que, por isso, são incapazes de gerar uma obrigação de negociar. 
Quando a Corte defende a observância dos termos aplicados pelos Estados em 
suas relações para determinar a existência de uma obrigação, pode-se perceber 
que foi respeitado o princípio Lotus, decorrente de um caso pregresso da Corte, 
em que se determina que as limitações da soberania de um Estado, como aquelas 
impostas a partir de uma obrigação, não podem ser presumidas.22 Desse modo, 
ao se ater somente àquilo que foi trazido como evidência pelos Estados, evita-se 
ter que deduzir as suas intenções e diminui-se a possibilidade de limitar a sobe-
rania de um país a partir de uma presunção.

Ao tratarmos da aquiescência levantada no caso, a Corte também deter-
minou que era impossível deduzir uma obrigação de negociar decorrente daí. A 
aquiescência se trata da ausência de reação por uma das partes diante de a!r-
mações da outra parte que necessitariam de uma resposta, de acordo com uma 
interpretação que tornaria o silêncio de um ente equivalente ao consentimento 
tácito deste ente23. Segundo a Bolívia, isso seria uma comprovação de que o 
Chile, ao deixar de apresentar uma resposta adequada a declarações feitas pelo 
Estado boliviano tratando de negociações, estaria adquirindo para si uma obri-
gação de negociar. Embora a Corte valide em sua jurisprudência a aquiescência 
como uma forma de se expressar o consentimento tácito, ela reconhece que isto 
só ocorre quando a manifestação de um Estado demanda resposta24. O que a 
Corte entendeu neste caso, portanto, é que as manifestações bolivianas não ne-

being thenceforth legally required to follow a course of conduct consistent with the declaration. An undertaking of this 
kind, if given publicly, and with an intent to be bound, even though not made within the context of international 
negotiations, is binding.
21  Id.
22  CRAWFORD, James. Brownlie’s Principles of International Public Law. 8ª edição. EUA: Oxford Univer-
sity Press, 25 nov. 2012.
23  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulfof 
Maine Area (Canada/United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 305. 12 out. 1984.
24  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Mid-
dle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 51. 23 mai. 2008.
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cessitaram de resposta a ponto de se inferir aquiescência, o que demonstra que 
não há aqui a aquisição de uma obrigação de negociar.25

Do mesmo modo, a Corte negou que houve obrigação de negociar gerada 
por preclusão ou por expectativas legítimas. A preclusão depende, segundo a 
CIJ, de uma declaração ou representação feita por uma parte para a outra, de 
tal modo que há uma mudança do posicionamento desta segunda parte ou a 
garantia de alguma vantagem para o Estado declarante.26 A Corte reconheceu 
que não houve aqui preclusão, uma vez que as declarações do Chile não geraram 
alguma vantagem para si ou algum prejuízo para a Bolívia e que, por isso, não 
poderiam gerar uma obrigação de negociar.27 A Corte também não reconheceu 
a existência de expectativas legítimas nesse caso, uma vez que este é um conceito 
de direito internacional privado que não se relaciona diretamente com direito 
internacional público.28

Os últimos argumentos da Bolívia, também negados pela Corte como 
formas de criação de uma obrigação de negociar neste caso, eram relativos a 
termos de tratados de organizações internacionais das quais ambos os países 
são membros (sendo elas a Organização das Nações Unidas e a Organização 
dos Estados Americanos) e as resoluções da Assembleia Geral da Organização 
dos Estados Americanos (OEA). Como foi levantado anteriormente, não existe 
norma no direito internacional que estabeleça uma obrigação de negociar geral. 
Deste modo, mesmo que a Corte reconheça que a negociação é um meio usual 
de resolução de controvérsias, o art. 2, parágrafo 329, da Carta da ONU não pode 
ser invocado como meio de se estabelecer uma obrigação geral de negociar, ao 
contrário do que foi alegado pela Bolívia. A Corte também reconhece que, den-
tre os métodos pací!cos de resolução de controvérsias, a negociação não é colo-
cada como superior como nenhum dos meios elencados pelo art. 33 da Carta da 
ONU.30 Da mesma maneira, o art. 3 da Carta da OEA31 também serve apenas 
25  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Obligation to Negotiate Access to the Paci!c Ocean 
(Bolivia v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 556 – 557, 1º out. 2018.
26  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salva-
dor/Honduras), Application for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 1990, p. 118. 13 set. 1990.
27  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Obligation to Negotiate Access to the Paci!c Ocean 
(Bolivia v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 558 – 559, 1º out. 2018.
28  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Obligation to Negotiate Access to the Paci!c Ocean 
(Bolivia v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 559, 1º out. 2018 
29  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta Da Organização das Nações Unidas, 1945. Dispo-
nível Em: <Http://Www.Planalto.Gov.Br/Ccivil_03/Decreto/1930-1949/D19841.Htm>
30  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Obligation to Negotiate Access to the Paci!c Ocean 
(Bolivia v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 560, 1º out. 2018.
31  ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta da Organização dos Estados Americanos. 
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para determinar que as controvérsias entre países-membros devem ser resolvidas 
por meios pací!cos, elencados no art. 25 do mesmo documento. A Corte julgou, 
portanto, que este dispositivo legal é incapaz de gerar uma obrigação de negociar 
pelos mesmos motivos que invalidam essa possibilidade a partir do art. 2, pará-
grafo 3, da Carta da ONU, uma vez que ele apenas aponta meios não-violentos 
de se resolver con"itos, sem indicar qualquer tipo de obrigação. Ao tratar das 
resoluções da Assembleia Geral da OEA, a CIJ também as caracterizou como 
incapazes de gerar uma obrigação de negociar para o Chile. A Bolívia levantou 
a Resolução 686, por exemplo, em que se resolve:

“Exortar a Bolívia e o Chile a que (...) iniciem um processo de aproxima-
ção e fortalecimento da amizade entre os povos boliviano e chileno, (...) 
especialmente por meio de uma fórmula que torne possível dar à Bolívia 
uma saída soberana para o Oceano Paci!co, em bases que atendam a con-
veniencia recíproca e os direitos e interesses de todas as partes envolvi-
das.”32

O que a Corte determinou partir disto é que há somente uma recomen-
dação de conduta da OEA para os Estados ingressarem em negociações. Além 
disso, as resoluções da OEA não possuem caráter vinculante e, por isso, não são 
válidas para indicar a existência de uma obrigação de negociar.33

Por !m, a CIJ desconsiderou que todos os fatores levantados acima, em 
continuidade, sejam capazes de gerar uma obrigação de negociar, uma vez que 
nenhum deles foi capaz de criar sozinho uma obrigação. Desta forma, seria im-
possível admitir que uma série de atos que não geraram obrigação, quando con-
siderados cumulativamente, gerem uma obrigação.34 

Um argumento decorrente de análises posteriores à decisão é o da possi-
bilidade da invocação de direitos humanos e do desenvolvimento sustentável na 
relação entre Estados seja capaz de gerar uma obrigação de negociar em casos 
semelhantes ao da Bolívia, uma vez que a falta de acesso ao oceano poderia 
ser um dos fatores que in"uenciariam para o baixo desenvolvimento do Estado 

32  ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Décimo Terceiro Período Ordinário De Sessões, 
Atas E Documentos Volume I. Washington, D.C. 14 – 18 nov. 1983. P. 100.
33  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Obligation to Negotiate Access to the Paci"c Ocean (Bolivia 
v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 562, 1º out. 2018.
34  Id., p. 563.
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boliviano quando comparado ao Chile35. Este argumento poderia ser suplanta-
do pela ideia de “justiça distributiva” ao se tratar de países sem acesso ao mar 
ou em posições geográ!cas desvantajosas, uma vez que haveria certas garantias 
para estes Estados decorrentes do direito do mar36. Entretanto, é perceptível um 
formalismo da Corte ao analisar o que lhe foi exposto, visto que neste caso ela se 
ateve a fazer uma análise objetiva dos fatos trazidos pelas partes37. Portanto, uma 
vez que a Bolívia não demonstrou a defesa de direitos humanos dentro do seu 
rol de argumentos, não caberia à Corte trazer novos argumentos para a análise. 
Além disso, estes possíveis direitos a países geogra!camente desprivilegiados 
garantidos pelo direito do mar, na prática, não possuem muita relevância38.

Neste caso, portanto, a Corte Internacional de Justiça, na falta de um do-
cumento legal que delimite a aplicação da obrigação de negociar, estabeleceu 
formas mais claras de se de!nir as situações em que existe este tipo de obri-
gação. Não se pode prever como a Corte aplicará estes limites em julgamentos 
posteriores ao caso envolvendo Bolívia e Chile, uma vez que não houve nenhum 
novo caso envolvendo uma obrigação de negociar desde então. Portanto, o que 
!cou de!nido pelo caso aqui tratado foram as situações em que a obrigação de 
negociar não será aplicada. Pela jurisprudência estabelecida aqui, a obrigação de 
negociar que não foi de!nida por tratados deve ser explícita pelas partes em suas 
relações, com palavras que indiquem que todos os entes a quem caberia a obri-
gação de negociar estão dispostos a adquiri-la para si. É importante clari!car 
que em momento algum a Corte a!rmou que os elementos trazidos pela Bolívia, 
como declarações bilaterais e unilaterais e aquiescência, são incapazes de gerar 
uma obrigação de negociar vinculante. O que o julgamento da CIJ demonstrou, 
na verdade, é que estes fatores não se aplicaram neste caso em especí!co, uma 
vez que falharam em demonstrar a vontade do Chile de adquirir para si uma 
obrigação.

35  DESIERTO, Diane. Beyond “Good Neighborliness” in the ICJ 1 October 2018 Judgment in Bolivia v. Chile: 
Do Human Rights and Sustainable Development Obligate Creating Negotiated Access for Landlocked Bolivia to the 
Paci"c Ocean?. 4 out. 2018.
36  CRAWFORD, James. Chance, Order, Change: !e Course Of International Law. General Course On Public 
International Law. 2013. P. 345.
37  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Obligation to Negotiate Access to the Paci"c Ocean (Bolivia 
v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 539, 1º out. 2018.
38  CRAWFORD, James. Chance, Order, Change: !e Course Of International Law. General Course On Public 
International Law. 2013. P. 345.
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4 CONCLUSÃO

O que se pode perceber, portanto, é que a obrigação de negociar se tratava 
de um tema pouco delimitado no direito internacional. Deste modo, pela ausên-
cia de uma obrigação geral de negociar ou de um tratado internacional regulan-
do a sua aplicação, era difícil diferenciar os casos em que havia uma obrigação de 
negociar de situações em que os países somente entravam em negociações, sem 
estarem vinculados por nenhuma obrigação.

Ao estipular os limites restritivos para a determinação de uma obrigação 
de negociar, a Corte garantiu que seriam observados os termos utilizados pelos 
representantes dos países em suas manifestações para se atestar ou não a exis-
tência de uma obrigação. Isso signi!ca também, que ao se analisar se existe uma 
obrigação de negociar a partir dos parâmetros de!nidos pela CIJ, em que !cou 
determinado que não se pode deduzir as intenções de um país a partir de decla-
rações pouco exatas de seus o!cias, parece-se aproximar de uma nova leitura do 
princípio Lotus, que preleciona que limitações à soberania de um Estado não 
podem ser presumidas.

O que se percebe neste julgamento da Corte é que, na ausência de costume 
ou tratados internacionais regulando de modo geral a obrigação, a situação tra-
zida pela Bolívia serviu para que a Corte demarcasse os limites para a aplicação 
deste tipo de obrigação para que, em casos futuros, Estados tenham elementos 
mais concretos para determinar quando ela existe ou não. Entretanto, visto que 
não houve novos casos envolvendo uma obrigação de negociar apresentados à 
Corte Internacional de Justiça desde então, não se pode precisar exatamente 
todos os efeitos do caso Obligation to Negotiate Access to the Paci"c Ocean em no-
vas situações em que se alegue uma obrigação de negociar não estabelecida por 
tratados internacionais.
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CAPÍTULO 12

A INFLUÊNCIA DA CARTA DEMOCRÁTICA 
INTERAMERICANA NA OC%26/20 

Gabriela Cristina Ramalho1

1 INTRODUÇÃO

A democracia é um termo cujo signi!cado foi alterado desde a sua criação. 
O seu uso foi identi!cado desde a Grécia Antiga, na qual se referia ao poder po-
pular exercido diretamente pelos cidadãos, homens com mais de 21 anos, sendo 
excluídos da vida pública escravos, mulheres e menores de 21 anos2.

A transformação sociocultural do conceito democrático, assim, é evidente. 
Mais do que um termo indicativo de um modo de governar ou uma ideologia 
especí!ca, atualmente a democracia trata-se de um conjunto de conceitos e ide-
ais consolidados lentamente por meio de um processo cultural por vezes com 
ideais contraditórios, mas sempre ligado à política e aos costumes adotados pela 
sociedade.

Nesse sentido, quando se fala em democracia no Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos (SIDH), é necessário de!nir os seus contornos e enten-
der qual a extensão da sua aplicabilidade. A adoção de ideais democráticos por 
diversos países americanos no !nal do século XX contribuiu para a criação de 
tratados e dispositivos legais internacionais que mencionavam a democracia, 
1  Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora do Grupo de Estudos em 
Cortes e Tribunais Internacionais da UFMG (Stylus Curiarum). E-mail para contato: gabrielaramalho10@
hotmail.com.
2  WOLKMER, Antônio Carlos; FERRAZZO, Débora. Resigni!cação do conceito de democracia a partir 
de direitos plurais e comunitários LatinoAmericanos. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, 
v. 16, n. 16, p. 200-228, jul./dez. 2014, p. 204.
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prezando pelo seu desenvolvimento e relação com os direitos humanos. Não 
obstante, para entender o princípio democrático no SIDH, é preciso partir da 
Carta Democrática Interamericana (Carta DI), importante instrumento na 
consolidação e fortalecimento da democracia no Continente Americano.

A Carta DI de!niu as características da democracia, apresentando-a como 
representativa. No mesmo sentido, destaca como necessário em um Estado De-
mocrático a presença de eleições periódicas em que os cidadãos escolhem seus 
representantes políticos. Não obstante, a Carta DI promove uma participação 
cidadã que ultrapassa as eleições e se deve ser demonstrada em todas as decisões 
políticas, conferindo aos representantes legitimidade e promovendo, dentro dos 
Estados membros, os direitos humanos.

No âmbito da importância que a democracia possui no SIDH, nota-se 
a consagração da Carta DI pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CtIDH) como fonte de direitos e obrigações e instrumento utilizado na inter-
pretação da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e da Carta 
da Organização dos Estados Americanos (OEA). Recente utilização do concei-
to de democracia apresentado pela Carta DI se manifesta na Opinião Consulti-
va n° 26 de 2020 (OC-26/20), a qual trata da renúncia dos Estados membros à 
Carta da OEA e à CADH. 

Diante da criação da OC-26/20, faz-se necessário, portanto, a análise da 
in"uência que a Carta DI possui no âmbito da denúncia à Carta da OEA e à 
CADH, o que parte da de!nição de democracia representativa e sua aplicabili-
dade pela CtIDH e em todo o SIDH. Nesse sentido, tem-se a hipótese de que a 
Carta DI é responsável por de!nir a democracia no SIDH e, consequentemente, 
essencial na interpretação da CADH e da Carta da OEA. Desse modo, a Carta 
DI seria essencial na identi!cação de situações em que a denúncia à Carta da 
OEA e à CADH demonstrem ruptura ou ataque à ordem democrática.

O presente artigo investiga a utilização da Carta DI e, consequentemen-
te, da democracia representativa, na OC-26/20. Tem-se como objetivo veri!car 
como ocorre a aplicação da Carta DI nas hipóteses de renúncia abordadas pela 
Corte e analisar os efeitos da Carta DI em relação à denúncia à Carta da OEA 
e à CADH aos Estados-membros e ao Estado denunciante.

Referido objeto demandou a consolidação de abordagem concentrada no 
Direito Internacional. A pesquisa desenvolve uma investigação de tipo jurídico-
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-investigativo e técnica bibliográ!ca. Para consideração das fontes, foi adotado 
o procedimento de análise de conteúdo, com a predominância de raciocínios 
dedutivos e dialéticos. 

Para apresentação dos resultados da pesquisa, o artigo se divide em duas 
seções. Desta feita, o texto tem início com a discussão entre o conceito de demo-
cracia adotado pela Carta DI. É visto que a democracia apresentada pela Carta 
DI é a representativa, e que esta também pode ser considerada participativa, e 
são veri!cadas as suas características no âmbito do SIDH. Posteriormente, é 
investigada a aplicação da Carta DI pelo SIDH e sua obrigatoriedade perante 
os Estados membros. A pesquisa aponta para o entendimento de que o disposto 
na Carta DI disciplina o conceito de democracia utilizado no SIDH, de modo 
que é utilizado na interpretação da Carta da OEA e da CADH pela CtIDH. 
Do mesmo modo, a seção destaca que a Carta DI deve ser observada pelos Es-
tados membros, embora não seja um tratado internacional, tendo em vista pos-
suir características que a distinguem e garantem sua observação e aplicação pela 
CtIDH: (i) a presença de opinio iuris; (ii) ser reforço aos princípios e objetivos da 
OEA; (iii) contribuir garantia dos direitos presentes na CADH. 

A segunda seção problematiza a relação existente entre a Carta DI e a OC-
26/20, a !m de determinar o alcance da democracia representativa e seus efeitos 
na denúncia à CADH e à Carta da OEA. Nesse ponto, a pesquisa demonstra 
a utilização do conceito de democracia delimitado na Carta DI para veri!car 
situações em que a denúncia ocorre em contexto de má-fé estatal. Além disso, 
os resultados apontam que a utilização da Carta DI pela CtIDH no âmbito da 
OC-26/20 constitui óbice à denúncia feita por Estado em que ocorreu ruptura 
ou ameaça à ordem democrática, assim como se faz obstáculo à violação ao prin-
cípio democrático durante o período de transição anterior à denúncia efetiva. 
Tem-se, assim, mecanismo que evita a violação dos direitos humanos referentes 
aos cidadãos do Estado denunciante.
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2 A CARTA DI E A CONSOLIDAÇÃO DA 
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA NO SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS

No Continente Americano, a adoção da democracia se concretizou apenas 
após anos de governos autoritários em muitos países, como Argentina, Brasil e 
Peru, a partir da metade do século XX. Este período, marcado por ditaduras mi-
litares e con"itos armados internos, promoveu a violência política e a repressão 
estatal. O retorno à democracia na América do Sul coincidiu com a queda do 
muro de Berlim, o !m da guerra fria e a democratização da Europa Oriental. 
Posteriormente, houve o !m das guerras internas na América Central, o que 
impulsionou o estabelecimento de regimes democráticos. Observou-se também, 
ainda no !nal do século XX, o ingresso de diversos países na Organização dos 
Estados Americanos, podendo-se citar o Brasil, o Canadá e Estados do Caribe.

No entanto, ao se falar em democracia no Sistema Interamericano de Di-
reitos Humanos, refere-se à democracia representativa, na qual a soberania polí-
tica é investida nos indivíduos de determinado Estado, os quais elegem aqueles 
que irão representá-los e exercer o poder político3. Desse modo, a democracia 
representativa alcança importantes diplomas legais, como a Convenção Ameri-
cana de Direitos Humanos, em seu art. 23, e a Carta da OEA, servindo como 
base para a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a orga-
nização de todos os Estados-membros.

Nesse sentido, destaca-se excerto da CtIDH:

[a] democracia representativa é determinante em todo o sistema do 
qual a Convenção faz parte”, e constitui “um ‘princípio’ rea#rmado pe-
los Estados americanos na Carta da OEA, instrumento fundamental 
do Sistema Interamericano”. Os direitos políticos protegidos na Con-
venção Americana, bem como em diversos instrumentos internacionais, 
propiciam o fortalecimento da democracia e o pluralismo político4.

3  AIETA, Vânia Siciliano. Democracia - Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006.
4  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Yatama Vs. Nicarágua. Sentença de 23 de junho 
de 2005. Série C, nº 127, § 192.
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Desse modo, percebe-se que a democracia representativa é sinônimo de 
legitimidade e e!cácia governamental dentro do Continente Americano. Foi 
nesse sentido que o Secretário-Geral da OEA em 2011, José Miguel Insul-
za, a!rmou que atualmente “a única forma legítima de chegar ao poder é por 
meio de eleições transparentes, competitivas e periódicas”5. Para além, disse que 
a consolidação dos processos eleitorais como “único mecanismo legítimo para 
se chegar ao poder” favoreceu o desenvolvimento da cidadania política e civil6.

Não obstante houvesse tratados e resoluções anteriores que previssem 
a democracia no âmbito internacional, a Carta Democrática Interamericana, 
aprovada em 11/09/2001, ocupa lugar de destaque dentre os mecanismos de 
proteção dos direitos humanos do SIDH. Esse instrumento contribui signi!ca-
tivamente para a consolidação e o fortalecimento da democracia no Continente 
Americano.

A primeira contribuição da Carta DI para o SIDH é a delimitação da 
democracia representativa, a de!nindo seus elementos essenciais7 (art. 3) e com-
ponentes fundamentais8 (art. 4). Percebe-se que o conteúdo da Carta não ofe-
rece uma de!nição fechada de democracia representativa, ainda que exponha 
os elementos que a caracterizam e compõem. Estes lhe são descritos de forma 

5  INSULZA, José Miguel. La construcción de un legado en materia de promoción y protección de la de-
mocracia.&In: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, OEA.&Decimo Aniversario de la Carta 
Democrática Interamericana: Un compromiso hemisférico con la democracia. [S. l.], 2011. Disponível em: ht-
tps://www.oas.org/docs/publications/decimo%20aniversario%20de%20la%20carta%20democratica%20inte-
ramericana.pdf. Acesso em: 15 ago. 2021, p. 02.
6  INSULZA, José Miguel. La construcción de un legado en materia de promoción y protección de la de-
mocracia.&In: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, OEA.&Decimo Aniversario de la Carta 
Democrática Interamericana: Un compromiso hemisférico con la democracia. [S. l.], 2011. Disponível em: ht-
tps://www.oas.org/docs/publications/decimo%20aniversario%20de%20la%20carta%20democratica%20inte-
ramericana.pdf. Acesso em: 15 ago. 2021, p. 02.
7  “São elementos essenciais da democracia representativa, entre outros, o respeito aos direitos humanos e 
às liberdades fundamentais, o acesso ao poder e seu exercício com sujeição ao Estado de Direito, a cele-
bração de eleições periódicas, livres, justas e baseadas no sufrágio universal e secreto como expressão da 
soberania do povo, o regime pluralista de partidos e organizações políticas, e a separação e independência 
dos poderes públicos”. OEA. ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta Democrática 
Interamericana. 2001. Disponível em: http://www.oas.org/OASpage/port/Documents/Democractic_Charter.
htm. Acesso em: 12 maio 2021, grifou-se.
8  “São componentes fundamentais do exercício da democracia a transparência das atividades governamen-
tais, a probidade, a responsabilidade dos governos na gestão pública, o respeito dos direitos sociais e a liberdade 
de expressão e de imprensa.
A subordinação constitucional de todas as instituições do Estado à autoridade civil legalmente constituída e 
o respeito ao Estado de Direito por todas as instituições e setores da sociedade são igualmente fundamentais 
para a democracia” OEA. ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta Democrática Intera-
mericana. 2001. Disponível em: http://www.oas.org/OASpage/port/Documents/Democractic_Charter.htm. 
Acesso em: 12 maio 2021.

https://www.oas.org/docs/publications/decimo%20aniversario%20de%20la%20carta%20democratica%20interamericana.pdf
https://www.oas.org/docs/publications/decimo%20aniversario%20de%20la%20carta%20democratica%20interamericana.pdf
https://www.oas.org/docs/publications/decimo%20aniversario%20de%20la%20carta%20democratica%20interamericana.pdf
https://www.oas.org/docs/publications/decimo%20aniversario%20de%20la%20carta%20democratica%20interamericana.pdf
https://www.oas.org/docs/publications/decimo%20aniversario%20de%20la%20carta%20democratica%20interamericana.pdf
https://www.oas.org/docs/publications/decimo%20aniversario%20de%20la%20carta%20democratica%20interamericana.pdf
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su!cientemente aberta para garantir uma margem de ação por parte dos Estados 
que devem implementá-los e assegurá-los9.

Por meio do art. 3, depreende-se que a democracia depende da legitimida-
de, o exercício da vontade do povo, e que este elemento apenas se manifesta por 
meio de eleições livres, periódicas e justas. Nesse contexto, veda-se as exclusões 
discriminatórias e defende-se a representação política de todos os grupos sociais. 
Além disso, também são elementos essenciais da democracia representativa o 
respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais.

Mediante a inclusão dos elementos essenciais e dos componentes funda-
mentais, a Carta DI esclarece que a democracia possui inegável vertente eleito-
ral, mas também ultrapassa o âmbito da escolha dos representantes da sociedade. 
Desse modo, a democracia revela-se como portadora de uma legitimidade de 
“origem”, mas também de “exercício”, e por isso os governantes, ao longo de seus 
mandatos, devem governar democraticamente10. Contribui para este entendi-
mento a previsão do art. 5 da Carta DI, segundo o qual é prioritário o fortaleci-
mento de partidos e outras organizações políticas11.

Ao reiterar a legitimidade do povo e zelar por um governo que ultrapasse a 
mera liberdade de voto, veri!ca-se que a Carta DI reitera e aprofunda a previsão 
democrática existente na Carta da OEA. Nesta, a consolidação e a promoção 
da democracia representativa são descritas como propósitos essenciais (art. 2) e 
princípios (art. 3) da OEA. No entanto, é com a Carta DI que são de!nidos os 
contornos da democracia representativa e a sua extensão, o que indica como os 
artigos da Carta da OEA devem ser interpretados.

Outra re"exão oriunda da Carta DI é a sua relação com a democracia par-
ticipativa. Atribuindo-se dos dizeres do constitucionalista Bernardo Gonçalves 
Fernandes12, a democracia participativa é aquela que “impõe uma ativa e respon-

9  O exposto pode ser extraído do “princípio de interpretação”, utilizado pela CtIDH para avaliar a violação 
aos dispositivos da Carta DI e da própria CADH. Cf. CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Prelimi-
nar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 5 de agosto de 2008. Série C No. 182, §§ 222-223.
10  Nesse sentido, a CtIDH reiterou a importância da legitimidade através da participação política, visando 
também, nos termos do art. 6 da Carta DI, a promoção de variadas formas de participação, a !m de evitar a 
exclusão de minorias. O disposto é encontrado em: CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso 
Yatama Vs. Nicarágua. Sentença de 23 de junho de 2005. Série C, nº 127, § 207.
11  Não obstante a valorização dos partidos políticos pelo SIDH, através da Carta DI e a CADH, cabe 
esclarecer que, conforme jurisprudência da CtIDH, não há disposição nestes dispositivos que obrigue o cidadão 
a estar vinculado a um partido político para se candidatar às eleições. Cf. CtIDH. Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Caso Yatama Vs. Nicarágua. Sentença de 23 de junho de 2005. Série C, nº 127, § 215.
12  FERNANDES, Bernardo Gonçalves.&Curso de Direito Constitucional. 12. ed. rev. atual. e aum. Salvador: 
Jus Podivm, 2020.



 CAPÍTULO 12 - 241

sável participação do povo na vida política do Estado, afastando-se a indiferença 
social”13. Por meio deste conceito, observa-se que a democracia participativa não 
se opõe à democracia representativa, apenas à meramente representativa. Ou 
seja: conforme o disposto na Carta DI, a participação dos cidadãos não pode se 
dar apenas na escolha de seus representantes políticos, mas devem participar na 
tomada de decisões que concernem ao seu interesse14.

Fato que poderia apontar que a Carta DI não se refere à democracia par-
ticipativa quando fala em democracia representativa é a ausência referências 
textuais expressas sobre a democracia participativa no corpo do documento. O 
mesmo vale para seus mecanismos15, que não são citados em nenhum momento 
na Carta DI. 

Não obstante, a noção de participação é percebida implicitamente em al-
guns trechos da Carta DI. Vê-se que no Preâmbulo há a rea!rmação do caráter 
participativo da democracia. Já no art. 2, a Carta DI proclama que a democracia 
representativa se reforça e aprofunda com a participação permanente, ética e 
responsável da cidadania, e o art. 6 dispõe sobre a necessidade de se promover e 
fomentar diversas formas de participação. Estes dois últimos artigos retomam o 
conceito de democracia representativa apresentado por Fernandes16, o qual visa 
a presença popular para além da mera eleição de representantes políticos.

Mediante esta breve análise comparativa, resta claro que a Carta DI faz 
menção à democracia participativa sempre que se refere à democracia repre-
sentativa, o que impacta na análise dos instrumentos democráticos do SIDH. 
Nesse ponto, extrai-se que a Carta DI não é apenas o principal instrumento de 
proteção da democracia na região, como também é o principal instrumento dos 
mecanismos de democracia participativa, ainda que não seja encontrada menção 
expressa a ela17.

13  FERNANDES, Bernardo Gonçalves.&Curso de Direito Constitucional. 12. ed. rev. atual. e aum. Salvador: 
Jus Podivm, 2020, p. 68.
14  FERNANDES, Bernardo Gonçalves.&Curso de Direito Constitucional. 12. ed. rev. atual. e aum. Salvador: 
Jus Podivm, 2020, p. 1002.
15  Como o plebiscito, o referendum e a iniciativa popular legislativa, apontados por Ingo Sarlet, Luiz Gui-
lherme Marinoni e Daniel Mitidiero. SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIE-
RO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. Livro 
Digital, p. 349.
16  FERNANDES, Bernardo Gonçalves.&Curso de Direito Constitucional. 12. ed. rev. atual. e aum. Salvador: 
Jus Podivm, 2020.
17  Sobre o tema, Armando Salas Cruz realiza uma excelente re"exão que, apesar de partir de outros obje-
tos de análise comparativa, tem em seu cerne o mesmo resultado, o que foi útil na conclusão do raciocínio 
utilizado neste artigo. Cf. CRUZ, Armando Salas. La Carta Democrática Interamericana y La Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos.&Cuestiones Constitucionales: Revista Mexicana de Derecho Constitu-
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Além disso, é importante destacar que a Carta DI é uma resolução emitida 
pela OEA. Desse modo, não é um tratado, fonte de obrigações mais importante 
no âmbito do direito internacional18. Diferentemente de um tratado interna-
cional, as resoluções de organizações não podem ser consideradas como fontes 
autônomas e independentes do direito internacional19.

A Carta DI, contudo, é uma resolução incomum, com características pró-
prias que contribuem para o seu cumprimento e observância pelos Estados-
-membros, assim como o reconhecimento de sua importância pela CtIDH. Pri-
meiramente, ela foi aceita por unanimidade, o que pode lhe remeter o status de 
opinio iuris20. Este posicionamento pode ser extraído da própria jurisprudência 
da CtIDH, como se vê:

A este respeito, vale ressaltar que os Chefes de Estado e de Governo 
das Américas aprovaram, em 11 de setembro de 2001, a Carta Demo-
crática Interamericana, na qual, inter alia, a#rmaram que [s]ão com-
ponentes fundamentais do exercício da democracia a transparência das 
atividades governamentais, a probidade, a responsabilidade dos governos 
na gestão pública, o respeito dos direitos sociais e a liberdade de expressão 
e de imprensa (grife-se)21.

Além disso, a sua adoção reforça um dos princípios e objetivos da própria 
OEA, como foi visto, e a Carta DI é um instrumento de defesa dos direitos 
apresentados na CADH22. Tem-se, assim, um dispositivo amplamente utilizado 
pela CtIDH para basear suas decisões e de cumprimento obrigatório pelos Es-
tados-membros.

cional, [s. l.], n. 31, jul./dez. 2014. Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1405-91932014000200007. Acesso em: 1 maio 2021.
18  CRAWFORD, James R.&Brownlie‘s Principles of Public International Law. 8. ed. Nova York, NY: Oxford 
University Press, 2012, p. 31.
19  PASTOR RIDRUEJO, José A. Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales. 16a. 
ed. Madrid: Tecnos, 2012, p. 150.
20  PASTOR RIDRUEJO, José A. Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales. 16a. 
ed. Madrid: Tecnos, 2012, p. 152 e CRUZ, Armando Salas. La Carta Democrática Interamericana y La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuestiones Constitucionales: Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, [s. l.], n. 31, jul./dez. 2014, p. 209. Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S1405-91932014000200007. Acesso em: 1 maio 2021.
21  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentença de 2 de julho 
de 2004. Série C, nº 107, § 115 e CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Ricardo Canese 
Vs. Paraguay. Sentença de 31 de agosto de 2004. Série C, nº 111, § 85.
22  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 6 de agosto de 2008. Série C No. 184, § 142.
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3 A PRESENÇA DA CARTA DI E DA DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA NA OC!26/2020

Para além da observância da democracia representativa e, consequente-
mente, da Carta DI, nos casos em que há possível violação de direitos humanos 
a ser julgada pela CtIDH, a democracia representativa também é elemento a ser 
analisado no contexto de denúncia à Carta da OEA ou à CADH.

A CADH prevê em seu art. 78 a hipótese de denúncia à Convenção, que 
deve ocorrer sob as seguintes condições: (i) no mínimo após cinco anos de sua 
entrada em vigor; (ii) “e mediante aviso prévio de um ano, noti!cando o Secre-
tário-Geral da Organização, o qual deve informar as outras Partes”. Há, além 
disso, dispõe que o Estado de denunciar a Convenção não será desligado das 
obrigações da CADH em relação aos atos que cometer “anteriormente à data na 
qual a denúncia produzir efeito”.

Paralelamente, a Carta da OEA prevê a possibilidade de denúncia ao di-
ploma em seu art. 143. Para tanto, é necessário que o Estado-membro noti!que 
por escrito a Secretaria-Geral da OEA, a qual comunicará o ocorrido aos de-
mais Estados-membros. Apenas após dois anos a partir da data que a Secreta-
ria-Geral receber a noti!cação da denúncia a Carta da OEA cessará seus efeitos 
em relação ao Estado denunciante. Este será, então, desligado da Organização 
após o cumprimento das obrigações contidas na Carta da OEA.

A previsão expressa em ambos os instrumentos internacionais apresen-
tados, à priori, não cita requisitos relacionados à democracia representativa (e, 
consequentemente, participativa) como condição para a denúncia. No entanto, o 
elemento se faz presente na necessidade de o Estado denunciante cumprir com 
as obrigações contidas na Carta da OEA e na CADH, conforme a situação, 
oriundas da época em que ainda estava vinculado aos compromissos. Essa obser-
vação promove uma proteção, em ambos os casos, contra a denúncia aos instru-
mentos em situação de ruptura da ordem democrática do Estado denunciante. 

A conexão entre a democracia representativa e a denúncia à Carta da OEA 
e à CADH foi objeto de Opinião Consultiva da Corte Interamericana, a OC-
26/20, emitida mediante solicitação da República da Colômbia. Na ocasião, o 
Estado a!rmou que a qualquer momento poderiam insurgir situações que levas-
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sem um membro a denunciar a CADH e a Carta da OEA. Visto que os disposi-
tivos de denúncia nos instrumentos legais citados apenas mencionam obrigações 
a serem cumpridas relacionadas a atos anteriores à efetiva denúncia (e dois anos 
depois, na Carta da OEA), questionou-se os atos posteriores ao evento, quando 
o Estado denunciante apresenta ruptura da ordem democrática e um quadro de 
violações sistemáticas e generalizadas dos direitos humanos, situação que po-
deria afetar os cidadãos do referido Estado e os demais membros do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos23.

As questões suscitadas pela República da Colômbia foram aceitas e refor-
muladas pela Corte da seguinte forma: (i) quais obrigações permanecem para 
os Estados denunciantes da Carta da OEA e da CADH?; (ii) quais os efeitos 
da denúncia à Carta da OEA quando o Estado denunciante não rati!cou a 
CADH?; (iii) quais obrigações em matéria de direitos humanos têm os Estados 
membros da OEA em relação ao Estado denunciante da Carta da OEA?. A 
partir das respostas fornecidas pela CtIDH, é possível perceber como a Carta 
DI e, consequentemente, a democracia representativa e participativa, impactam 
a situação de denúncia à CADH e à Carta da OEA.

A análise da renúncia, primeiramente, passa pela Convenção de Viena do 
Direito dos Tratados (CVDT), a qual, conforme exposto pela Corte, é aplicável 
a todos os Estados membros, independentemente de sua rati!cação à CVDT, 
por se tratar de direito consuetudinário24. É ressaltado, porém, que determina-
das disposições da CVDT não são aplicáveis aos tratados de direitos humanos 
devido à sua peculiaridade em relação aos demais, visto que não dispõem sobre 
direitos dos Estados, mas apenas impõem obrigações às partes25. Desse modo, 
destaca-se a impossibilidade de resolução do tratado por descumprimento (o 
que está previsto no art. 60 da CVDT).

Essa observação da Corte é fundamental para compreender a necessidade 
de o Estado membro cumprir todas as obrigações relacionadas à CADH ou à 
Carta da OEA, conforme o instrumento a ser denunciado, para que a denúncia 

23  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n°. 26/2020. Julgado em 
09.11.2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf. Acesso em: 20 jun. 
2020, p. 03.
24  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n°. 26/2020. Julgado em 
09.11.2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf. Acesso em: 20 jun. 
2020, p. 17.
25  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n°. 26/2020. Julgado em 
09.11.2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf. Acesso em: 20 jun. 
2020, p. 17-18.

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
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se concretize. Dito de outra forma, o não cumprimento das obrigações no prazo 
estipulado pela CADH ou pela Carta da OEA será objeto de jurisdição da OEA 
ou da CtIDH, ainda que o Estado tenha formalizado o pedido de renúncia.

Dentre essas obrigações, destaca-se o princípio democrático. Como foi vis-
to anteriormente, todos os Estados membros da OEA rati!caram a Carta DI, o 
que lhe confere status de opinio iuris. Nesse sentido, é facilmente veri!cada a sua 
obrigatoriedade em relação à Carta da OEA e, por conseguinte, nos casos em 
que o Estado denuncia a CADH e permanece membro da OEA. No entanto, 
faz-se observação quanto à sua utilização na interpretação da própria Conven-
ção Americana de Direitos Humanos.

A CADH não possui artigo especí!co sobre a democracia representativa, 
embora os termos “instituições democráticas”, “sociedade democrática” e “forma 
democrática” sejam utilizados ao longo do texto. Além disso, veri!ca-se a obri-
gatoriedade da adoção da democracia pelos Estados membros de acordo com a 
redação do art. 23 da CADH, o qual dispõe sobre os direitos políticos dos cida-
dãos26: (i) participação nos assuntos políticos, diretamente ou mediante repre-
sentantes eleitos; (ii) oportunidade de votar e ser eleito por meio de eleições pe-
riódicas e autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto, 
sendo respeitada a liberdade e a vontade de cada um dos eleitores; (iii) acesso, em 
condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. Destaca-se que o 
item 2 do art. 23 da CADH abre espaço para que os Estados membros apliquem 
a democracia representativa do modo que lhe é mais conveniente, desde que nos 
entornos do apresentado no artigo.

Além da previsão implícita da democracia representativa na CADH, ob-
serva-se que os contornos da democracia apresentada neste instrumento são 
também orientados pela Carta DI nos casos concretos. Tal conclusão é obtida 
através da jurisprudência da CtIDH, a qual reitera em diversos casos a apli-
cabilidade da Carta DI quando alegada violação ao art. 13, sobre liberdade de 
pensamento e expressão27, e ao art. 2328, sobre direitos políticos, da CADH. Des-

26  “Os direitos políticos protegidos na Convenção Americana, bem como em diversos instrumentos inter-
nacionais, propiciam o fortalecimento da democracia e o pluralismo político”. CtIDH. Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. Caso Yatama Vs. Nicarágua. Sentença de 23 de junho de 2005. Série C, nº 127, § 192.
27  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentença de 2 de julho 
de 2004. Série C, nº 107, § 165; CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Claude Reyes y 
otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 19 de setembro de 2006. Série C No. 151, § 79.
28  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentença de 31 
de agosto de 2004. Série C, nº 111, § 85; CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Granier 
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se modo, ao se falar em democracia e direitos políticos no âmbito da CADH, 
faz-se referência ao disposto na Carta DI.

Considerando a importância atribuída à democracia pelos instrumentos 
legais do SIDH e a jurisprudência da CtIDH, além da sua reiteração pela Corte 
no âmbito da própria OC-26/2029, é veri!cada a relação entre o Estado denun-
ciante e a democracia representativa no momento em que a denúncia ocorre. 
Conforme exposto pela CtIDH, a inaplicabilidade da democracia pode signi!-
car a má-fé estatal durante a realização da denúncia. 

A situação se veri!ca quando: (i) há desconformidade com decisão de órgão 
internacional, ocorrida por meio de vontade manifesta do Estado membro; (ii) 
ante situação de suspensão de garantias por tempo indeterminado ou de aten-
tado à núcleo inderrogável de direitos; (iii) há “um contexto de violações graves, 
massivas ou sistemáticas dos direitos humanos”; (iv) há a “erosão progressiva das 
instituições democráticas”; (v) “ante uma alteração ou ruptura manifesta, irregu-
lar ou inconstitucional da ordem democrática”, (vi) ocorre um con"ito armado. 
Todas essas situações foram apontadas pela CtIDH como extremamente graves, 
as quais podem “afetar a estabilidade democrática, a segurança e a paz hemisfé-
rica, com o conseqüente impacto generalizado sobre os direitos humanos”30, no-
vamente apontando a democracia representativa como essencial na preservação 
e garantia dos direitos humanos.

A partir das situações acima apontadas, percebe-se que sua ocorrência é 
considerada um atentado ao princípio democrático. Nesse ponto, a CtIDH faz 
referência expressa à renúncia à CADH. Não obstante, ao dissertar sobre a de-
núncia à Carta da OEA, a Corte a!rma que o art. 143 faz referência a todas 
as obrigações contidas na Carta da OEA, o que, portanto, inclui também o 
princípio democrático31. Desse modo, conclui-se que o atentado à democracia 

y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tença de 22 de junho de 2015. Série C No. 293, § 140; 
29  “En efecto, el principio democrático inspira, irradia y guía la aplicación de la Convención Americana de forma 
transversal. Constituye tanto un principio rector como una pauta interpretativa. Como principio rector, articula la 
forma de organización política elegida por los Estados americanos para alcanzar los valores que el sistema quiere pro-
mover y proteger, entre los cuales se encuentra la plena vigencia de los derechos humanos”. CtIDH. Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n°. 26/2020. Julgado em 09.11.2020. Disponível em: https://
www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf. Acesso em: 20 jun. 2020, p. 28.
30  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n°. 26/2020. Julgado em 
09.11.2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf. Acesso em: 20 jun. 
2020, p. 29-30.
31  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n°. 26/2020. Julgado em 
09.11.2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf. Acesso em: 20 jun. 
2020, p. 44-45.

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
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representativa veda a denúncia à CADH e à Carta da OEA, situação em que os 
demais Estados membros podem agir em prol do cumprimento das obrigações 
de direitos humanos assumidas pelo Estado denunciante até a efetividade da 
denúncia.

Além disso, a Corte aponta a aplicabilidade do art. 32 da CVTD, o qual 
dispõe sobre os métodos complementares de interpretação. Por esse motivo, as 
obrigações que vinculam o Estado denunciante da Carta da OEA podem ultra-
passar a Carta da OEA e alcançar outras disposições, tais como aquelas presen-
tes na Carta DI.

Considerando os fatos apontados, conclui-se que a Corte explicitamente 
con!rmou ao longo da OC 26/20 que o compromisso estatal com a democracia 
deve ser considerado na denúncia da CADH e da Carta da OEA, cuja efetivida-
de dependerá do cumprimento das obrigações democráticas estabelecidas pre-
viamente, delimitadas pela Carta DI. Estas permanecerão incólumes, em ambos 
os casos, durante o período de transição até a denúncia efetiva, a qual não gera 
efeitos retroativos32 e não desobriga o Estado denunciante do cumprimento to-
tal de todas as obrigações outrora assumidas33.

O período de transição até a denúncia efetiva demonstra-se, assim, neces-
sário para evitar que a denúncia à CADH ou à Carta da OEA seja um artifício 
estatal para o desrespeito aos direitos humanos e a ruptura com a democracia re-
presentativa. As obrigações a serem cumpridas pelo Estado denunciante impede 
que as autoridades estatais deixem os cidadãos de um Estado desprotegidos, fa-
voreçam a criação de regimes autoritários ou abalem a solidariedade e a política 
de boa vizinhança entre os Estados Americanos.

A partir destes princípios, a Corte apresenta o conceito de “garantia co-
letiva”, segundo o qual os Estados Membros da OEA não devem permanecer 
impassíveis e indiferentes quando as denúncias se fazem com propósitos e em 
contextos contrários ao princípio da boa-fé34. A garantia coletiva se faz neces-
sária em razão da periculosidade da criação de regimes autoritários, que desres-

32  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n°. 26/2020. Julgado em 
09.11.2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf. Acesso em: 20 jun. 
2020, p. 51.
33  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n°. 26/2020. Julgado em 
09.11.2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf. Acesso em: 20 jun. 
2020, p. 51-52.
34  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n°. 26/2020. Julgado em 
09.11.2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf. Acesso em: 20 jun. 
2020, p. 54.

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
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peitem os direitos humanos ou os princípios democráticos, o que poderia causar 
efeitos negativos aos demais Estados do Continente Americano.

Desse modo, o dever de proteção da democracia representativa e dos direi-
tos humanos se estende como obrigação erga omnes a todos os Estados-mem-
bros, os quais se tornam corresponsáveis na vigilância uns dos outros acerca do 
cumprimento de obrigações internacionais, tanto regionais quanto universais35. 
Permite-se que os Estados-membros adotem “medidas institucionais de caráter 
coletivo que sejam e!cazes, oportunas e expedidas para assegurar o efeito útil da 
Convenção Americana”, a !m de que o Estado denunciante ou membro cumpra 
as obrigações impostas pela Corte em sua sentença ou por meio de medidas 
provisórias36.

Pelo exposto, conclui-se que, considerando os contornos democráticos 
apresentados pela Carta DI e sua aplicabilidade pelo SIDH, não é possível 
que um Estado que passe por uma ruptura do regime democrático denuncie 
a CADH ou a Carta da OEA sem sofrer represálias da Corte e dos Estados-
-membros pelos atos cometidos (ou que tenham se iniciado) até a efetividade 
da denúncia. Os períodos de transição, nesse sentido, impedem que o interesse 
público interamericano seja afetado, ou que o funcionamento do SIDH seja 
fragilizado pelos atos do Estado denunciante.

4 CONCLUSÃO

A adoção da democracia representativa pela maioria dos Estados America-
nos a partir da segunda metade do século XX contribuiu para a sua consolidação 
no Continente Americano e no SIDH. Nesse sentido, o SIDH estabelece a 
democracia como ideal a ser seguido, considerada essencial para a proteção e a 
garantia dos direitos humanos na atualidade.

Não obstante a existência prévia de referências à democracia, foi apenas 
com a criação da Carta DI que foram de!nidos os contornos do termo “de-

35  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n°. 26/2020. Julgado em 
09.11.2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf. Acesso em: 20 jun. 
2020, p. 54.
36  CtIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva n°. 26/2020. Julgado em 
09.11.2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf. Acesso em: 20 jun. 
2020, p. 55.

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_esp.pdf
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mocracia” e concretizada a relação entre o princípio democrático e os direitos 
humanos. Desse modo, a Carta DI pode ser considerada o instrumento mais 
importante na manutenção da democracia no SIDH, sendo o que contribuiu 
em maior proporção para a consolidação e o fortalecimento da democracia no 
Continente Americano.

Sob a ótica da Carta DI, percebe-se que quando o SIDH menciona o ter-
mo “democracia” isoladamente ou expressões como “sociedade democrática”, re-
fere-se à democracia representativa, aquela na qual os indivíduos detêm o poder 
e o exercem de maneira igualitária, a !m de se candidatar e eleger seus represen-
tantes políticos. É visível também que a democracia representativa aplicada no 
SIDH também é a democracia participativa, em que a participação política dos 
cidadãos não se limita à escolha dos seus representantes, mas também se veri!ca 
na tomada de decisões importantes politicamente.

Embora seja uma resolução emitida pela OEA, e não um tratado inter-
nacional, a Carta DI possui características que garantem a sua observância e 
aplicabilidade no SIDH e pelos Estados membros. Dito isto, vê-se que a Carta 
DI de!ne os contornos da democracia a qual a Carta da OEA e a CADH se 
referem e é amplamente utilizada pela CtIDH.

Uma das utilizações da Carta DI pela CtIDH foi na Opinião Consultiva 
26/2020, a qual analisou os efeitos da denúncia à Carta da OEA e à CADH. A 
leitura do documento permite aferir que a Carta DI é determinante nos casos 
de denúncia aos mencionados instrumentos, de modo que a democracia repre-
sentativa é obrigação a ser observada pelo Estado denunciante durante todo 
o período de transição, até que a denúncia seja efetivada. Da mesma forma, a 
ruptura ou ameaça de ruptura da ordem democrática são elementos que vedam 
a denúncia e impõem aos demais Estados membros o dever de agir em prol do 
cumprimento pelo Estado denunciante das obrigações a que este está vinculado, 
em relação à CADH ou à Carta da OEA.

Ademais, considerando o caso de um Estado que denuncie a CADH e 
permaneça membro da OEA, é mantida a obrigatoriedade da Carta DI mesmo 
após a efetividade de denúncia da CADH. Nesse caso, a observância do princí-
pio democrático após a denúncia à CADH advém da Carta da OEA e da Carta 
DI, que se mantém válidas devido à rati!cação pelo Estado denunciante.
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Desse modo, a pesquisa aponta que a OC-26/2020 utiliza o disposto na 
Carta DI para sua fundamentação, impossibilitando a utilização da denúncia à 
Carta da OEA ou à CADH pelo Estado denunciante para a ruptura da ordem 
democrática e, consequentemente, a violação de direitos humanos, tendo em 
vista a represália da CtIDH e dos demais Estados membros. Tem-se no período 
de transição após o pedido da denúncia, portanto, obstáculo à instauração de um 
regime autoritário e mecanismo para a manutenção e promoção da democracia 
representativa.
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CAPÍTULO 13

A APLICAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL 
HUMANITÁRIO PELO SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 
Maria Clara Vieira Martins Farias1

1 INTRODUÇÃO 

O questionamento acerca da relação existente entre o Direito Internacional 
Humanitário (DIH) e o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) 
não é recente, nem pouco discutido na comunidade jurídica internacional. Ain-
da que o objetivo !nal de ambos os conjuntos normativos seja a proteção da 
pessoa humana, a forma e o papel de cada um deles na implementação desses 
direitos despertam discussões em diversos campos.2

Ao longo dos anos, o continente americano foi palco de diversos con"itos 
armados, em sua maioria não-internacionais,3 que levaram o Sistema Intera-
mericano de Direitos Humanos (“SIDH”) a lidar com uma série de casos que 
envolvem o DIH. Nesse sentido, a íntima relação entre Direitos Humanos e 
Direito Internacional Humanitário na jurisprudência do SIDH levanta o ques-
tionamento de entender o vínculo entre os dois conjuntos normativos. Em espe-
1  Graduanda em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora do Stylus Curiarum - Gru-
po de Pesquisa em Cortes e Tribunais Internacionais vinculado ao CNPq/UFMG. E-mail: mariacvmfarias@
gmail.com
2  RIVAS, 2017, p 225.
3  Importante ressaltar que, em sua grande maioria, o SIDH lidou com con"itos armados não-internacionais, 
que podem ser de!nidos como aqueles “que ocorram no território de uma Alta Parte Contratante, entre suas 
forças armadas e forças armadas dissidentes ou outros grupos armados organizados que, sob a direção de um 
comando responsável, exerçam sobre uma parte deste território um controle tal que lhes permite realizar ope-
rações militares contínuas e concertadas” (artigo 1.1 do Protocolo II Adicional às Convenções de Genebra). 
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cí!co, busca-se compreender como essa relação é explorada e re"etida nos casos 
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (“CIDH” ou “Comissão”) e 
nos julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“CtIDH” ou 
“Corte”).

Para responder a esse questionamento, o presente artigo pretende uma aná-
lise regional da jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 
(“SIDH”) em controvérsias que envolvam violação de direitos em contexto de 
con"itos armados, tendo em vista os limites da jurisdição da Corte, os meios de 
interpretação da Convenção Americana e a relação entre as normas de DIH e 
DIDH. Em razão disso, sustenta-se que o SIDH passou por momentos dife-
rentes acerca do manejo das normas humanitárias, que passaram pela aplicação 
direta das normas pela Comissão, pelo uso delas como instrumento interpreta-
tivo da Convenção pela Corte e, mais recentemente, por uma utilização ainda 
pouco de!nida que parece ser mais ampla do que o exercício interpretativo feito 
no momento anterior.

Para tanto, inicialmente, o presente trabalho pretende discorrer sobre a re-
lação complementar entre ambos os campos normativos. Posteriormente, será 
analisada, por meio da pesquisa jurisprudencial,4 a forma com a qual o DIH 
é aplicado pela Comissão e, por !m, pela Corte, por meio da observação dos 
parâmetros utilizados por ambos os órgãos, tanto nos julgamentos referentes às 
objeções preliminares, quanto aos referentes ao mérito dos casos. 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO: A RELAÇÃO 
ENTRE AS NORMAS 

Não são poucas as tentativas doutrinárias e jurisprudenciais que tentam es-
clarecer a relação complexa existente entre o DIH e o DIDH. Como menciona-
do anteriormente, a conjugação da aplicação das normas de cada um dos ramos 

4  A pesquisa jurisprudencial foi realizada por meio da análise dos casos do SIDH que referem-se ao tema até 
o ano de 2020, tendo como orientação a edição atualizada do referido ano do “Cuadernillo de Jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 17: Interacción entre el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, realizado pela CtIDH e pelo Comitê Inter-
nacional da Cruz Vermelha.
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ainda suscita discussões, tendo em vista, principalmente, a falta de um mecanis-
mo internacional voltado para o cumprimento das normas humanitárias.5 

O Direito Internacional Humanitário pode ser de!nido como o conjunto 
de normas convencionais e costumeiras que regulam num nível mínimo e in-
derrogável,6 con"itos armados internacionais e não internacionais, protegendo 
não combatentes e restringindo os meios de guerra e o nível de violência entre 
os beligerantes.7

Já o Direito Internacional dos Direitos Humanos pode ser de!nido como 
o conjunto de normas que estabelece os direitos que os seres humanos possuem 
para a proteção de sua dignidade e estabelece mecanismos para a proteção de 
tais direitos.8 Nota-se que há, no âmbito dos direitos humanos, uma maior ins-
titucionalização das normas, tendo em vista os mecanismos existentes de prote-
ção, como o Sistema ONU e os Sistemas Regionais de Direitos Humanos.

Nesse sentido, como ambos possuem como objetivo principal a proteção 
da pessoa humana, eles são complementares entre si, sendo que o DIH possui 
caráter de lex specialis em relação ao DIDH,9 por regular com mais especialidade 
uma situação. Cabe ressaltar, também, que a efetividade do DIDH não cessa em 
tempos de con"ito armado e a utilização de um ramo não preclui a de outro,10 
sendo possível a aplicação simultânea de ambos.11 Sendo assim, a jurisprudência 
internacional converge ao dizer que há convergência entre os DIDH e o DIH,12 
que formariam a base dos princípios mínimos de humanidade.13 

Não há, contudo, um mecanismo institucional voltado especi!camente 
para a busca do cumprimento das normas humanitárias, motivo pelo qual, por 
vezes, ocorre uma aproximação institucional entre os dois, que se dá por meio 
da utilização do DIH pelos organismos voltados para a proteção do DIDH.14 
Entretanto, os sistemas regionais de proteção de direitos humanos, no caso em 

5  SALMÓN, 2020. 
6  International Committee of Red Cross (“ICRC”), 2003, p. 8
7  CtIDH, Cuadernillo nº. 17, 2020, p. 03.
8  MELLO, 2001, p. 33.
9  CIJ, #e Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Opinião 
Consultiva, 2004, para. 106
10  CIJ, Legality of the #reat or Use of Nuclear Weapons. Opinião Consultiva, 1996, p. 239, para. 25
11  CIJ, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v. Uganda), 2005. 
12  BRANT; SOARES, 2009, p. 610
13  International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Prosecutor v. Duski Tadic. IT-94- 1, Appeals 
Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction. 20 de fevereiro de 2001. 
p. 149.
14  SALMÓN, 2020
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análise o SIDH, possuem limites de competência para a aplicação de outros 
instrumentos normativos.

3 DIH NA COMISSÃO INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS

A primeira vez em que a CIDH efetivamente se pronunciou acerca dos 
institutos normativos de DIH15 foi em 1997, nos casos Arturo Ribón Ávila vs. 
Colômbia e Juan Carlos Abella vs. Argentina, reconhecendo, em ambos, sua 
competência para aplicar diretamente o DIH. No primeiro, a CIDH a!rmou 
que “la Comisión debería, en casos como el presente que presentan situaciones 
de con"icto, y especialmente donde el Estado hace especial referencia al con-
"icto, aplicar el DIH para analizar la acción de las fuerzas públicas con el obje-
tivo de determinar si ha sobrepasado los límites de la acción legítima”,16 dando 
enfoque ao caráter de lex specialis do DIH, notadamente do artigo 3 comum às 
Convenções de Genebra (artigo 3 comum).17 

Já o segundo, comumente chamado de “La Tablada”, também de 1997, 
refere-se a um ataque feito por pessoas armadas contra um quartel militar na 
Argentina, que resultou em 29 mortos. Os sobreviventes apresentaram denún-
cia à Comissão, alegando que o Estado argentino havia violado a Convenção 
Americana e normas de direito humanitário, o que levou o órgão a analisar sua 
competência para a aplicação direta do DIH, justi!cando-a nas razões a seguir.

No caso, a Comissão entendeu que este ramo trata com especialidade das 
violações em situações de con"ito armado, rea!rmando o precedente !rmado 
pela CIJ.18 Segundo a Comissão, a Convenção Americana, ainda que aplicável 
nesses contextos, não teria sido concebida para regular situações de guerra.19 
Segundo a CIDH, há uma superposição das normas da Convenção Americana 

15  Anteriormente, em casos de con"itos armados, a CIDH não havia se pronunciado abertamente sobre sua 
competência para a aplicação de normas humanitárias. Ver, por exemplo, Disabled Peoples’ International et al. 
v. United States. (LIXINSKI, 2010, p. 591)
16  CIDH, Informe nº 26/97, caso nº 11.142, Colômbia, 1997, para. 168. 
17  MARTIN, 2001, p. 1046
18  DUNKELBERG, 2017, p. 14. 
19  CIDH, Informe nº 55/97, caso nº. 11.137, Argentina, 1997, para. 161.
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e da Convenção de Genebra, vez que o artigo 3 comum traria normas puras de 
direitos humanos.20

Além disso, ela citou o art. 29(b) da Convenção, que determina que ne-
nhuma norma do referido dispositivo legal pode ser interpretada no sentido 
de “limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser 
reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo 
com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados”. Nota-se, 
aqui, que a CIDH ancorou sua ampliação de competência na aplicação do prin-
cípio pro persona, que, em síntese, determina que a interpretação e utilização 
dos instrumentos normativos deve ser feita, em todos os momentos, de forma a 
expandir a proteção da pessoa humana.

Cabe ressaltar, também, que a Comissão baseou sua competência no artigo 
27(1) da Convenção Americana, que diz que as suspensões das obrigações con-
traídas na Convenção em situações excepcionais, como con"itos armados não 
podem ser “incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o Direito 
Internacional”, o que inclui as obrigações do direito humanitário.

Sendo assim, a CIDH, num movimento ousado e pela primeira vez no âm-
bito dos sistemas regionais de proteção de direitos humanos, colocou-se como 
competente para a aplicação de normas humanitárias e, nos casos posteriores 
que apresentou à Corte, buscou rea!rmar essa visão, numa tentativa de levar a 
própria CtIDH a colocar-se, também, nesta posição. 

4 DIH NA CORTE INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS

4.1 PRIMEIROS CASOS ! OS LIMITES DE$ COMPETÊNCIA DA 
CORTE

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é órgão judicial que inte-
gra o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e possui como !nalidade a 
observância do cumprimento das normas de DDHH pelos Estados parte que 
20  Ibid, para. 158.
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a reconheçam. Para cumprir esse papel, de acordo com o artigo 62(3) do Pacto 
San José da Costa Rica, ela possui a competência de “conhecer de qualquer caso 
relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja 
submetido”. Nota-se, assim, que a CtIDH possui a competência ratione materiae 
delimitada justamente pela aplicação e observância da Convenção.

Tendo isso em vista, ainda que a CIDH, em um momento anterior, tenha 
decidido pela aplicação direta do DIH, tal decisão não criou um precedente no 
âmbito do Sistema Interamericano. A bem da verdade, situação jurídica diver-
sa foi desenhada no Caso “Las Palmeras vs. Colômbia”, de 2000, que trata da 
detenção e execução extrajudicial de civis por o!ciais da Polícia Nacional e do 
Exército da Colômbia.

Foi a primeira ocasião em que a Corte Interamericana foi confrontada para 
analisar sua competência para tratar das normas de direito humanitário. A sen-
tença emitida pela Corte, ainda que reconheça a complementaridade dos ramos, 
não apoiou a posição preliminar da Comissão de que teria competência para a 
aplicação direta de fontes do direito humanitário para determinar a responsabi-
lidade estatal,21 em contextos de con"itos armados.

Nota-se, portanto, que neste primeiro momento a Corte fez questão de 
especi!car a diferença entre “aplicar” e “interpretar” o DIH, ao delimitar sua 
competência - e também a da CIDH - apenas para interpretar a Convenção 
Americana à luz dos institutos humanitários,22 limitando, também, a competên-
cia da Comissão para aplicar o DIH diretamente.23

4.2 O DIH COMO INSTRUMENTO DE INTERPRETAÇÃO DA 
CONVENÇÃO AMERICANA

Tendo a Corte limitado o direito aplicável nos casos e lhe dando a possi-
bilidade de analisar a Convenção à luz do DIH e a compatibilidade das normas 
aplicadas pelo Estado com a Convenção,24 !xando o entendimento a Convenção 

21  CtIDH, Caso Las Palmeras v. Colômbia, Objeções Preliminares, para. 32-33 (“Las Palmeras” ou “Caso 
Las Palmeras”)
22  RIVAS, 2017, op cit, p.226.
23  “Las Palmeras”, op cit, para. 32-34
24  ACEVEDO, 2009, p 09.
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poderia ser interpretada por meio de outros instrumentos internacionais em ca-
sos contenciosos, o que se repercutiu em casos futuros.25

No caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, de 2000, que trata de desapare-
cimento forçado e execução extrajudicial, a CtIDH buscou analisar a violação do 
Artigo 1(1) da Convenção Americana à luz do artigo 3 comum. Neste exercício 
interpretativo, a!rma a Corte que, ainda que falte competência para declarar que 
um Estado responsável por violar normas humanitárias, é possível observar que 
as violações da Convenção Americana - como o direito à vida e à integridade 
pessoal - infringem também outros instrumentos internacionais, em especial, 
o artigo 3 comum, o que demonstra, segundo a Corte, uma equivalência entre 
ambas as disposições.26

A referência geral da CtIDH em sua jurisprudência para a utilização do 
DIH como instrumento interpretativo baseia-se no reconhecimento de que há 
complementaridade entre as normas de DIH e DIDH, e, principalmente, na 
aplicação do já mencionado artigo 29 da Convenção, que estabelece a ideia de 
que sua interpretação deve ser feita de forma extensiva, em consonância com o 
princípio pro persona, de aplicar a norma mais favorável ao ser humano, e de for-
ma evolutiva, baseada na ideia de que os tratados de DH são instrumentos vivos, 
cuja interpretação deve ser feita de forma a acompanhar o contexto em que se 
insere,27 e observando os desenvolvimentos do DIH.28

Importante ressaltar, neste ponto, que a CtIDH e a CIDH divergem na 
aplicação do princípio pro persona, pois, enquanto a CIDH o utiliza no sentido 
de aplicar o DIH diretamente, a Corte, ao menos num primeiro momento, o 
aplica para justi!car a interpretação da Convenção à luz das normas humanitá-
rias, limitando sua competência. 

Além disso, a CtIDH conjuga a aplicação do artigo 29 da Convenção com 
as normas de interpretação de tratados estabelecidas na Convenção de Viena 
de Direito dos Tratados (“CVTD”),29 mais especialmente dos artigos 31(2) e 

25  CtIDH, Caso Rodríguez Vera e outros vs. Colômbia, para. 39
26  CtIDH., Caso Bámaca-Velásquez vs. Guatemala, Mérito, Julgamento de 25 Nov. 2000, Series C No. 70, 
paras. 208-209 (“Caso Bámaca-Velásquez”): “No se trataría, en la especie, de aplicar directamente el artículo 
3 común de los Convenios de Ginebra, sino de admitir los datos que proporciona el conjunto del orden jurí-
dico --al que ese precepto pertenece-- para interpretar el sentido de una norma que el tribunal debe aplicar 
directamente.”
27  CtIDH, Caso Masacre de Mapiripán v. Colômbia, 2005 (“Caso Masacre de Mapiripán”), para. 106.
28  CtIDH, Caso dos Massacres de Ituango vs. Colômbia, 2006, para. 179.
29  RIVAS, 2017, op cit, p. 230.
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31(3).30 Nesse sentido, nota-se a utilização de normas de direito internacional 
geral nos julgamentos da Corte, na tentativa de fundamentar sua própria decisão.

Essa orientação da Corte manteve-se nos casos subsequentes, de rechaçar 
sua competência material para tratar de violações de normas humanitárias,31 
utilizando-as indiretamente de forma interpretativa. Um exemplo é o Caso das 
Irmãs Serrano Cruz vs. El Salvador, de 2004, em que a Corte deixa claro sua po-
sição defensora da convergência entre as normas de DIH e DIDH, que continua 
aplicável em casos de con"itos armados.32 Segundo a CtIDH, o artigo 3 comum 
estabelece a obrigação estatal de observar as normas humanitárias.33 

Outro caso paradigmático é o Caso Masacre de Mapiripán vs. Colômbia, 
de 2005, que trata da responsabilidade do Estado colombiano pela morte, lesão 
e abusos cometidos contra a população de Mapiripán por agentes paramilitares, 
bem como pela falta de investigação dos responsáveis.34

Na ocasião, a CtIDH utilizou o artigo 3 comum e o Protocolo Adicional 
II às Convenções de Genebra (“Protocolo II”), que trata da proteção de vítimas 
em con"itos não internacionais, para a!rmar que existem deveres gerais e espe-
ciais do Estado de proteção à população civil, que implica em normas de caráter 
passivo (como não matar, não violar a integridade física), mas também positivas, 
de impedir que terceiros perpetrem violações contra a população civil.35

30  CtIDH, Caso das Irmãs Serrano Cruz vs. El Salvador (“Caso das Irmãs Serrano Cruz”):
31  SALMÓN, 2020. 
32  Caso das Irmãs Serrano Cruz, op cit, para. 119. “112. (…) toda persona, durante un con"icto armado in-
terno o internacional, se encuentra protegida tanto por las normas del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, como por ejemplo la Convención Americana, como por las normas especí!cas del Derecho Inter-
nacional Humanitario, por lo cual se produce una convergencia de normas internacionales que amparan a las 
personas que se encuentran en dicha situación. En este sentido, la Corte destaca que la especi!cidad de las nor-
mas de protección de los seres humanos sujetos a una situación de con"icto armado consagradas en el Derecho 
Internacional Humanitario, no impide la convergencia y aplicación de las normas de Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos consagradas en la Convención Americana y en otros tratados internacionales.” 
33  Ibid, para.115. ”En este mismo sentido, el Derecho Internacional Humanitario consagra en el artículo 3 
común de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, la complementariedad de sus normas con el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al establecer, inter alia, la obligación que tiene un Estado 
en situación de con"icto armado de carácter no internacional, de brindar un trato humano y sin distinción 
alguna de índole desfavorable a las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas, o que hayan quedado fuera de combate por 
cualquier razón.”
34  CtIDH, Caso Massacre de Mapiripán vs. Colômbia, 2005 (“Caso Masacre de Mapiripán”), para. 115: 
“Si bien es claro que la atribución de responsabilidad internacional bajo las normas de derecho internacional 
humanitario no puede ser declarada, como tal, por este Tribunal, dichas normas son útiles para la interpre-
tación de la Convención, al establecer la responsabilidad estatal y otros aspectos de las violaciones alegadas 
en el presente caso. Esas normas estaban vigentes para Colombia al momento de los hechos, como norma-
tiva internacional de la que el Estado es parte y como derecho interno, y han sido declaradas por la Corte 
Constitucional de Colombia como normas de jus cogens, que forman parte del ‘bloque de constitucionalidad’ 
colombiano y que son obligatorias para los Estados y para todos los actores armados, estatales o no estatales, 
que participen en un con"icto armado”
35  Caso Massacre de Mapiripán, op cit
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4.3 TENDÊNCIAS RECENTES DA CORTE

Ainda que a CtIDH tenha decidido, inicialmente, por utilizar o DIH 
como instrumento interpretativo da Convenção, não são todos os casos julgados 
por ela de violações em contextos de con"itos armados que fazem referência 
explícita ao DIH, enquanto outros, mais recentes, parecem ir além do exercício 
interpretativo feito nos primeiros casos,36 pois há a menção expressa de que de-
terminado Estado violou o DIH.

O primeiro caso em que isso se deu foi no Caso Masacre de Santo Domin-
go vs. Colômbia, de 2012, que trata da responsabilidade estatal pelo bombardeio 
da localidade de Santo Domingo, que gerou a morte, lesão e/ou desaparecimen-
to forçado de muitas pessoas. Nele, a CtIDH buscou realizar teste de compa-
tibilidade entre as normas da Convenção e os princípios orientadores do DIH 
(precaução, distinção e proporcionalidade). No caso, a Corte se debruçou não 
somente a interpretar os princípios, mas também a destrinchá-los minuciosa-
mente e analisar, no caso concreto, a aplicabilidade de cada um deles.

Ainda que ela tenha reforçado que lhe faltava competência para aferir se o 
Estado colombiano violou os referidos princípios (sendo apenas possível a in-
terpretação da CADH à luz do DIH)37 e que o dispositivo da sentença se re!ra 
às violações da CADH, nos fundamentos da sentença há a menção expressa de 
que houve determinados descumprimentos de normas humanitárias.

Em relação ao princípio da distinção, por exemplo, a Corte, além de desta-
car que é norma de caráter costumeiro e convencional (artigo 13.2 do Protocolo 
II), deixa claro que houve a violação do referido princípio, vez que o bombardeio 
gerou a morte de civis.38 

Quanto ao princípio da proporcionalidade, a CtIDH deixou de analisá-
-lo por considerar que tal análise implicaria determinar se os mortos e feridos 
poderiam ou não ser considerados um resultado excessivo quando relacionado 
à vantagem militar concreta e esperada na ocasião de se impactar um objetivo 
militar, que, segundo a Corte, não ocorreu no caso.39

36  RIVAS, 2017, p. 226.
37  CtIDH, Caso Massacre de Santo Domingo vs. Colômbia, 2012, (“Caso Massacre de Santo Domingo’’), 
para. 21-26.
38  Ibid, para. 212-213
39  Ibid, para. 215
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Por !m, em relação ao da precaução, a Corte analisou o contexto da opera-
ção, a precisão e necessidade do dispositivo lançado, as instruções do lançamento 
e as circunstâncias do ocorrido e da operação, e concluiu que, dada a capacidade 
letal do dispositivo e sua precisão limitada, seu lançamento em Santo Domingo 
era contrário ao princípio da precaução.40

Numa outra ocasião, também em 2012, no Caso dos Massacres de El Mo-
zote vs. El Salvador, a Corte analisou as regras de DIH referentes à anistia. 
Segundo a sentença, ainda que o artigo 6.5 do Protocolo II determine que deva 
ser concedida, após o !m das hostilidades, uma anistia ampla às pessoas partes 
do con"ito armado, essa norma não é absoluta, já que existe uma obrigação dos 
Estados de investigar e julgar crimes de guerra, motivo pelo qual os envolvidos 
no massacre não deveriam estar cobertos por uma anistia.41

Sendo assim, nos casos subsequentes, a CtIDH vem mantendo essa ex-
pansão interpretativa, como no Caso Operação Genesis vs. Colômbia, de 2013, 
em que a Corte, pela segunda vez, buscou analisar os princípios do DIH relacio-
nados ao “uso da força no contexto de con"itos armados não internacionais”.42 
Nele, a Corte pronunciou-se em relação ao princípio da distinção, concluindo 
que não este não teria sido violado,43 e não há menção aos princípios da precau-
ção e da proporcionalidade.44 

Mais recentemente, nos casos Cruz Sanchez vs. Peru, de 2015, e Vázquez 
Durand vs. Equador, de 2017, a Corte manteve esse posicionamento de apro-
fundar sua interpretação. No primeiro, ela menciona que o Estado peruano de-
veria ter observado as normas humanitárias que qualquer indivíduo hors de com-
bat não poderia ser atacado.45 Já no segundo, o mais recente da jurisprudência, a 
40  Ibid, para. 227-229
41  CtIDH, Caso dos Massacres de El Mozote vs. El Salvador, 2012 (“Caso dos Massacres de El Mozote”): 
“Según el Derecho Internacional Humanitario aplicable a estas situaciones, se justi!ca en ocasiones la emisión 
de leyes de amnistía al cese de las hostilidades en los con"ictos armados de carácter no internacional para po-
sibilitar el retorno a la paz. En efecto, el artículo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 
1949 prevé que: A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía 
más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el con"icto armado o que se encuentren privadas 
de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el con"icto armado. 286. Sin embargo, esta 
norma no es absoluta, en tanto también existe en el Derecho Internacional Humanitario una obligación de 
los Estados de investigar y juzgar crímenes de guerra. Por esta razón, “las personas sospechosas o acusadas 
de haber cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello” no podrán estar cubiertas por una 
amnistía. Por consiguiente, puede entenderse que el artículo 6.5 del Protocolo II adicional está referido a am-
nistías amplias respecto de quienes hayan participado en el con"icto armado no internacional o se encuentren 
privados de libertad por razones relacionadas con el con"icto armado, siempre que no se trate de hechos que, 
como los del presente caso.”
42 CtIDH, Caso da Operación Génesis vs. Colômbia, 2013, para. 222
43  Ibid, para. 238.
44  SALMÓN, 2020.
45  RIVAS, op cit, p. 236.



 CAPÍTULO 13 - 263

CtIDH diz que, ainda que não haja norma convencional no DIH de proibição 
de desaparecimento forçado, esta seria uma norma costumeira do DIH e seu 
descumprimento acarreta a violação de outras regras humanitárias.46

Nessa recente expansão, contudo, a Corte não esclarece quais as técnicas 
utilizadas e nem o que a leva a aprofundar o exercício de interpretação feito, 
pois ela mantém sua posição primária de que lhe falta competência para aferir 
as violações humanitárias, mas o faz na fundamentação de suas sentenças. Nes-
se sentido, o que se nota é que, nos casos recentes, o que difere a “aplicação” e 
“interpretação” do DIH !ca mais tênue, sendo pouco explicitado pela própria 
Corte os limites de cada um deles. O que se dá, portanto, é o estabelecimento de 
uma “zona cinzenta”47 no uso das fontes de DIH pela CtIDH. 

5 CONCLUSÕES

Quando falamos do manejo das normas de DIH pelo Sistema Interameri-
cano, é notável que a Corte observa a complementaridade e convergência entre 
as normas. A interpretação da Convenção Americana à luz do DIH pode ser 
proveitosa para uma aplicação mais especializada da Convenção no caso concre-
to. Nesse sentido, é importante que esse exercício seja feito em observância aos 
contextos do caso em que o con"ito armado ocorreu, para que essa interpretação 
possa, efetivamente, contribuir para a realização de direitos. 

Em relação à jurisprudência recente, o que se observa é uma expansão feita 
pela CtIDH, na tentativa de especializar-se no assunto,48 que, contudo, ainda 

46  CtIDH, Caso Vásquez Durand vs.Equador, 2017: “108. La Corte observa que los Convenios de Ginebra 
y el Protocolo Adicional I no incluyen una prohibición expresa a la desaparición forzada. Sin embargo, esta 
prohibición ha sido considerada como una norma de derecho internacional humanitario consuetudinario. En 
efecto, la investigación del CICR que compiló el derecho humanitario consuetudinario señaló que: 11 El caso 
se re!ere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de 26 personas, registradas 
en el documento de inteligencia militar “Diario Militar”, por la ejecución extrajudicial de una persona y por la 
tortura en perjuicio de una niña por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de 
los responsables. N° 17. Interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho in-
ternacional humanitario 17 Volver al Contenido [L]as desapariciones forzadas infringen, o podrían infringir, 
una serie de normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de la 
privación arbitraria de la libertad (véase la norma 99), la prohibición de la tortura y de otros tratos crueles o 
inhumanos (véase la norma 90) y la prohibición del homicidio (véase la norma 89). Además, en los con"ictos 
armados internacionales, la existencia de requisitos estrictos en cuanto al registro de los datos de las personas 
privadas de libertad, las visitas y la transmisión de información que les concierna tiene, entre otros, como 
objetivo prevenir las desapariciones forzadas”
47  SALMÓN, 2020.
48  RIVAS, op cit, p. 238.
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não foi feita de forma clara, o que tem colocado um efeito rarefeito nos limites 
entre “interpretação” e “aplicação”. Sendo assim, é interessante observarmos os 
futuros desenvolvimentos jurisprudenciais da CtIDH em sua tentativa de de-
senvolver o DIH.
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CAPÍTULO 14 

ANÁLISE DO ‘GUIA PRÁTICO SOBRE 
IMUNIDADES DE ORGANIZAÇÕES 

INTERNACIONAIS’ PUBLICADO PELO 
COMITÊ JURÍDICO INTERAMERICANO

Sarah Cançado Tonani1

1 INTRODUÇÃO

O Comitê Jurídico Interamericano (CJI) é um órgão da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) que, entre outras funções, promove o desenvolvi-
mento progressivo e a codi!cação do direito internacional.2 A prática do CJI 
indica que se prioriza a identi!cação das regras que re"itam os interesses, as 
necessidades e a prática dos Estados americanos.3 

Em 2015, o CJI começou seu trabalho no tópico da imunidade de orga-
nizações internacionais (OIs) que culminou na publicação do chamado “Guia 
Prático Sobre Imunidade de organizações internacionais” em 2018. Inicialmen-
te, o rapporteur, Dr. Joel Hernandez, propôs a redação de princípios gerais para 
guiar a aplicação das regras de imunidades, o que foi posteriormente descartado 
em razão da prática estatal insu!ciente e do tratamento majoritariamente ca-
suístico dado à questão.4 Se optou então pela redação de um guia que poderia 

1  Acadêmica de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Membro-pesquisadora do Grupo de 
Pesquisa em Cortes e Tribunais Internacionais CNPq/UFMG.
2  Carta da Organização dos Estados Americanos. 1948. Art. 99.
3  Lucas Carlos Lima. “O Comitê Jurídico Interamericano da OEA e a codi!cação do direito internacional 
regional”. Revista Brasileira de Direito Internacional, Brasília, volume 16, N.2, p. 292-302, 2019.
4  Comitê Jurídico Interamericano. Documento 486/2015. Pág. 30
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servir aos juristas nacionais na aplicação das normas de imunidade e aos Estados 
que assinarem futuros acordos de sede (headquarters agreements).5

O Guia Prático Sobre Imunidade de Organizações Internacionais é com-
posto por onze orientações (guidelines) e, em suma, reconhece o caráter fun-
cional das imunidades de organizações internacionais e a exceção para atos co-
merciais; identi!ca 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 e!cientes de solução de con-
trovérsias, que devem comparecer perante tribunais nacionais para arguir sua 
imunidade e que têm o dever de cooperar com a justiça do Estado receptor; por 
!m, aponta que a renúncia à imunidade deve ser expressa e que a renúncia à 
imunidade de jurisdição não compreende, necessariamente, a renúncia à imuni-
dade de execução, sendo esta de caráter absoluto.

A questão que o presente artigo se propõe a responder é aquela da poten-
cial relevância do guia prático sobre as imunidades de organizações internacio-
nais publicado pelo Comitê Jurídico Interamericano. A conclusão a que se chega 
é de que, embora o CJI não tenha identi!cado qualquer peculiaridade regional 
como lhe é de costume, o documento poderá ser útil na medida em que identi-
!ca e procura afrontar certas di!culdades enfrentadas pelos Estados americanos 
no tema de imunidades de organizações internacionais. Por outro lado, o guia 
parece enunciar as normas aplicáveis de forma demasiadamente abstrata, muitas 
vezes deixando de cumprir com seu objetivo prático.

2 DA ABORDAGEM DO DOCUMENTO 554/18 
REV.2 DO COMITÊ JURÍDICO INTERAMERICANO 

AO TEMA DAS IMUNIDADES

Uma primeira questão interessante a se pontuar sobre o trabalho do CJI 
diz respeito ao produto !nal desse processo de codi!cação. Como observado, o 
Comitê Jurídico Interamericano concluiu não haver condições propícias para se 
considerar a redação de um instrumento obrigatório acerca da imunidade de or-

5  Comitê Jurídico Interamericano. Documento 545/17 rev.1 Pág. 23
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ganizações internacionais.6 O órgão optou por um instrumento de soft law cujos 
!ns seriam (1) servir de guia aos Estados na conclusão de novos tratados e aos 
magistrados nacionais na aplicação do direito das imunidades e, considerando 
o tratamento casuístico do tema, (2) familiarizar os Estados com a prática que 
alimenta a formação de um costume internacional sobre o tema, para que eles 
possam guiar suas futuras decisões.7 

O formato adotado para o guia parece re"etir uma mudança de passar a 
produzir diretrizes, leis-modelo e projetos de artigos em vez de projeto de tra-
tados, prática também observada na CDI.8 Além de uma tendência atual dos 
órgãos de codi!cação, a escolha de um instrumento de soft law para tratar de 
imunidades de OIs coaduna com o fato de o Comitê não reconhecer a existência 
de normas costumeiras aplicáveis ao tema.9 Essa conclusão é interessante, pois 
indica que o órgão preferiu a sugestão da prática a ser seguida, em uma tentativa 
de aumentar a aceitação e in"uenciar a prática posterior, em vez de impor uma 
decisão declarando sua obrigatoriedade através do costume. O formato do docu-
mento, por sua vez, re"ete a escolha por não sedimentar essas normas na forma 
de uma convenção. Isso rea!rma a tentativa de in"uir e possivelmente moldar a 
prática dos Estados para a conclusão de um tratado ou criação de um costume 
sobre o tema no futuro.

No que diz respeito ao escopo, o Comitê Jurídico Interamericano serve à 
codi!cação e ao desenvolvimento progressivo do direito internacional no âmbi-
to regional das américas. Isso se evidencia, entre outras formas, pela utilização 
de questionários respondidos pelos Estados membros da OEA sobre os temas 
em pauta, indicativo que o órgão foca especialmente na prática dos Estados 
americanos para realizar suas análises. Ademais, tratados universais parecem ser 
relevantes ao CJI apenas na medida em que re"etem normas aceitas por Esta-
dos americanos.10 A regionalização das funções do Comitê suscita a questão de 
como seu trabalho se relaciona com aquele da CDI. Analisando a forma como o 
6  Comitê Jurídico Interamericano. Guia Prático sobre a Imunidade de Organizações Internacionais. 2018. 
Pág. 13 “(…) Esta relatoría es de la opinión de que no existen las condiciones para que la Organización de los 
Estados Americanos considere la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre 
las inmunidades jurisdiccionales de las organizaciones internacionales.”
7  Guia Prático sobre a Imunidade de Organizações Internacionais. Pág. 13 “(…) El enfoque casuístico de 
este tema nos hace concluir, por otra parte, que los órganos del Estado, administrativos o judiciales, se bene!-
ciarían en conocer la práctica de los Estados que sirve y alimenta una costumbre internacional emergente con 
el !n de orientar sus propias decisiones.”
8  Lucas C. Lima. “O Comitê Jurídico Interamericano...” Pág. 297
9  Guia Prático sobre a Imunidade de Organizações Internacionais. Pág. 4-5. Diretriz um.
10  Lucas C. Lima. “O Comitê Jurídico Interamericano...” Pág. 297. 
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próprio Comitê percebe essa relação, entende-se que sua função é de “comple-
mentaridade com especi!cidades regionais”,11 com base nas quais pode con!r-
mar ou divergir das conclusões da CDI. Resta compreender a relação entre os 
trabalhos desses órgãos no tema de imunidades de organizações internacionais.

O tópico das imunidades de OIs foi analisado pela CDI entre 1976 e 1992. 
Durante esse período, foram propostos draft articles sobre o tema, porém, ao 
!nal, decidiu-se que as discussões não teriam continuidade.12 Apesar da inter-
rupção dos trabalhos, os relatórios produzidos pela CDI permitem conhecer, até 
certo ponto, uma visão do direito internacional geral sobre imunidades de OIs. 
É preciso levar em consideração, obviamente, que certos entendimentos sofre-
ram modi!cações desde então. Ao comparar os documentos, é possível veri!car 
que o CJI chega a conclusões muito semelhantes às normas de direito interna-
cional geral identi!cadas pela CDI.

A CDI concluiu, entre outras questões, que as imunidades de organizações 
internacionais são de caráter funcional e garantidas por convenções e acordos 
de sede – o relatório admite a possibilidade de serem garantidas por costume, 
porém não aprofunda nesse ponto.13 O guia produzido pela CJI igualmente re-
a!rma o caráter volitivo das regras sobre imunidades. Em sua primeira diretriz, 
a!rma que “a imunidade jurisdicional das organizações internacionais deriva da 
vontade de seus Estados membros que se manifesta em tratados constitutivos ou 
tratados de privilégios e imunidades no que diz respeito à relação jurídica entre 
essa organização e seus membros; bem como em acordos de sede ou na legislação 
nacional a respeito da relação jurídica com o Estado que hospeda a organização 
internacional em seu território.”14 Seguindo esse entendimento, Michael Wood 
defende que a tendência internacional é de não reconhecer caráter costumeiro 
a essas normas já que, em geral, há relativamente pouca prática e opinio iuris 
disponível sobre o tema além de tratados.15 Klabbers aponta que, ainda que se 

11  Lucas C. Lima. “O Comitê Jurídico Interamericano...” 299. 
12  Jonathan G. Lammers. Immunity of International Organizations, #e Work of the International Law 
Commission. International Organizations Law Review 10 (2013). Leiden, Brill, 2014. Pág. 18-28.
13  Leonardo Díaz Gonzales. Fourth report on relations between States and international organizations 
(second part of the topic), 24 April 1989, UN Doc. A/CN.4/424. §§§ 27, 32 e 56.
14  Guia Prático sobre Imunidade de Organizações Internacionais. Pág. 4-5. Diretriz um: “La inmunidad 
jurisdiccional de las organizaciones internacionales deriva de la voluntad de sus Estados Miembros que se 
mani!esta en tratados constitutivos o acuerdos de privilegios e inmunidades por lo que respecta a la relación 
jurídica entre esa organización y sus miembros; o bien en acuerdos de sede o en la legislación nacional respecto 
de la relación jurídica con el Estado que hospeda a la organización internacional en su territorio”
15  Michael Wood. “Do International Organizations Enjoy Immunity under Customary International Law?” 
Em: Niels Blokkers e Nico Schrijver. Immunities of International Organizations. Boston: Brill, 2015. Pág. 36.
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possa admitir a existência de norma costumeira geral sobre imunidades de OIs, 
o que geralmente está em discussão é o escopo especi!co dessas imunidades que 
encontra expressão no direito positivo.16

A segunda e terceira diretrizes do Guia do CJI concluem, respectivamente, 
que “a imunidade jurisdicional é concedida às organizações internacionais para 
fazer possível a realização de seu objeto e !nalidade”17 e que “seus bens e ativos 
gozam de imunidade contra todo procedimento judicial a respeito de atos rea-
lizados para a consecução de seu objeto e !m, salvo se a organização renuncie 
expressamente a essa imunidade.”18 Esse raciocínio é típico da teoria funcional 
das imunidades, também adotado pela CDI e à qual, segundo Klabbers, a dou-
trina majoritariamente recorre para justi!car a concessão desse benefício.19 A 
Carta da ONU,20 bem como os tratados da OEA21 e da União Europeia22 todos 
adotam a teoria funcional, o que igualmente corrobora a posição do CJI.

A nona diretriz do Guia reputa que “as organizações internacionais, suas 
propriedades e bens são protegidos contra medidas de execução segundo o dis-
posto em tratados ou quando a organização renunciar a sua imunidade”23. Nos 
comentários a essa orientação, o relator esclarece que a imunidade de execução 
é uma prática reconhecida até mesmo no caso de disputas privadas – quando, 
em geral, não se aplica imunidade. Ademais, o relator cita as disposições dos 
tratados da ONU e da OEA relativo a privilégios e imunidades 24 que admitem 
a renúncia como única exceção à imunidade de execução. Na prática, portanto, 
essa diretriz parece identi!car como absoluta a imunidade de execução de OIs. 
A décima diretriz que “(...) a renúncia à imunidade de jurisdição não compre-
16  Jan Klabbers. An Introduction to International Institutional Law. 1ª Edição. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2002. Pág. 165.
17  Guia Prático sobre Imunidade de Organizações Internacionais. Pág. 5-6. Diretriz dois: “La inmunidad 
jurisdiccional se otorga a las organizaciones internacionales para hacer posible la realización de su objeto y !n.”
18  Guia Prático sobre Imunidade de Organizações Internacionais. Pág. 6-7. Diretriz três: “Las organiza-
ciones internacionales, sus bienes y haberes gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial respecto 
de actos realizados para la consecución de su objeto y !n, salvo en los casos que la organización renuncie 
expresamente a esa inmunidad.”
19  Jan Klabbers. An Introduction to International Institutional Law. Pág. 147. 
20  Carta das Nações Unidas. 1945. Art. 105.1. “A Organização gozará, no território de cada um de seus 
Membros, dos privilégios e imunidades necessários à realização de seus propósitos”. 
21  Carta da Organização dos Estados Americanos. 1967. Artigo 133. “A Organização dos Estados America-
nos gozará no território de cada um de seus membros da capacidade jurídica, dos privilégios e das imunidades 
que forem necessários para o exercício das suas funções e a realização dos seus propósitos”. 
22  Ato Único Europeu. 1987. Art. 76. “#e European Communities shall enjoy in the territories of the 
Member States such privileges and immunities as are necessary for the performance of their tasks (…)”
23  Guia Prático sobre a Imunidade de Organizações Internacionais. Pág. 11-12. Diretriz nove: “Las orga-
nizaciones internacionales, sus bienes y haberes se encuentran protegidos en contra de medidas de ejecución 
según lo dispuesto en tratados, salvo que la organización haya formulado una renuncia a la misma.”
24  Convenção sobre privilégios e Imunidades das Nações Unidas. 1946. Artigo II e Acordo de Privilégios e 
Imunidades da Organização dos Estados Americanos. 1966. Artigo 2º. 
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ende ipso facto a renúncia à imunidade de execução.”25 Ambos entendimentos 
convergem com aqueles adotados pela CDI anos antes.26

Por outro lado, há pontos em que o Comitê e a Comissão divergem rela-
tivamente. Um deles é a de!nição, pela CDI, das imunidades de organizações 
internacionais em “termos absolutos e sem qualquer quali!cação”.27 Como adu-
zido no parágrafo anterior, apesar de não o fazer expressamente, o CJI reconhece 
o caráter absoluto da imunidade de execução. Quanto à imunidade de jurisdição, 
contudo, algumas diferenças de entendimento sobressaem.

A quarta diretriz do Guia, por exemplo, a!rma que “as organizações inter-
nacionais carecem de imunidade jurisdicional para atos em que participam como 
atores no mercado, incluindo disputas em matéria laboral que não comprome-
tam a autonomia da organização (...)” 28 Seu conteúdo parece replicar a teoria da 
imunidade estatal adaptada à necessidade funcional,29 notada, por exemplo, na 
jurisprudência recente dos EUA.30 Quanto a isso, a CDI apontou, em 1989, que 
a jurisprudência italiana começava a aceitar a exceção para atos comerciais, rela-
tivização também prenunciada pelas Nações Unidas31 À época, porém, o órgão 
deixou de reconhecer essa exceção à imunidade de OIs. Apesar disso, a norma 
parece espelhar mais uma evolução do direito internacional geral 32 do que um 
posicionamento regional americano. 

Por !m, o CJI destacou alguns pontos que não foram explorados pela CDI. 
A sétima diretriz, por exemplo, conclui que “as organizações internacionais e 
seus funcionários têm o dever de cooperar a todo momento com o Estado recep-
25  Guia Prático sobre a Imunidade de Organizações Internacionais. Pág. 12. Diretriz dez: “Las organizacio-
nes internacionales deben considerar la renuncia a su inmunidad de jurisdicción o la de sus funcionarios como 
corolario a su obligación de cooperar con autoridades competentes de los Estados Miembros. Esa renuncia a 
la inmunidad de jurisdicción no comprende ipso facto la renuncia a la inmunidad de ejecución.”
26  Fourth report on relations between States and international organizations. §58.
27  Jonathan G. Lammers. “Immunity of International Organizations, #e Work of…” Pág. 261.
28  Guia Prático sobre Imunidade de organizações Internacionais. Pág. 7. Diretriz quatro “Las organizaciones 
internacionales carecen de inmunidad jurisdiccional para actos donde participa como actor en el mercado, 
incluyendo disputas en materia laboral que no comprometen la autonomía de la organización, o bien cuando 
la organización renuncia a esa inmunidad.”
29  Fernanda Kallás e Caetano. Imunidade de Sujeitos de Direito Internacional: análise dos novos limites propostos 
pelo processo de relativização. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. Pág. 106.
30  Suprema Corte dos EUA. Jam Et Al vs. IFC. 2018. Pág. 15. É reconhecida a aplicação da exceção às 
imunidades de Estados relativa a atos comerciais às imunidades de organizações internacionais. Esse caso 
trouxe à tona discussões acerca da possibilidade de se utilizar a analogia com imunidades de Estados para 
tratar de imunidades de OIs quando tratados, leis nacionais ou acordos de sede não se aplicam. Ver: “To what 
immunities are international organizations entitled under general international law? #oughts on Jam v IFC 
and the ‘default rules’ of IO immunity” Fernando Lusa Bordin. 
31  Fourth report on relations between States and international organizations. §§60 e 69.
32  Jonathan G. Lammers. “Immunity of International Organizations, #e Work of…” Pág. 286. “In the light 
of the uneasy questions raised in a climate in which activities of international organizations are increasingly 
under !re” (…), it may be wondered whether the draft articles (developed by the ILC) would have met the 
requirements and necessities of our time.”
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tor a !m de facilitar a adequada administração da justiça, garantir a observância 
do ordenamento jurídico interno e evitar que ocorra algum abuso no gozo das 
imunidades, isenções e privilégios.”33. Na mesma linha, a oitava diretriz a!r-
ma que “sem prejuízo à imunidade de jurisdição, as organizações internacionais 
devem comparecer perante tribunais nacionais para fazer valer sua imunidade 
ou apresentar defesa”.34 A inclusão dessas considerações, mesmo que de forma 
geral, também parece re"etir mais uma tendência atual do direito internacional 
de focar nas responsabilidades das OIs do que uma peculiaridade regional dos 
países americanos. Um indicativo disso é que o dever de cooperar com a justiça, 
no qual o comitê fundamenta os outros deveres, está presente tanto na Conven-
ção de Privilégios e Imunidades da ONU35 quanto no tratado constitutivo da 
OEA.36

Outro ponto que o CJI explora a mais é a previsão e quali!cação dos meios 
internos de solução de con"itos das OIs. A quinta diretriz do Guia dispõe que 
“as organizações internacionais deveriam prever meios de solução de controvér-
sias para garantir acesso à justiça a indivíduos que sejam parte em alguma con-
trovérsia não coberta pela imunidade de jurisdição” 37 e a sexta diretriz, que os 
mecanismos de solução de controvérsias estabelecidos para resolver disputas de 
direito privado deveriam ser adequados e efetivos38. Cabe destacar que nada in-
dica que tais normas sejam resultado de regionalismo americano. Inclusive, nos 
comentários à quinta diretriz, o relator faz referência ao caso Waite and Kennedy 
vs. Alemanha da Corte Europeia de Direitos Humanos e não à jurisprudência 
americana.

Analisando comparativamente o trabalho do CJI e da CDI, observam-se 
apenas diferenças circunstanciais, o que sugere não haver uma prática americana 
diferenciada da prática geral quanto à imunidade de organizações internacio-
33  Guia Prático sobre Imunidade de organizações Internacionais. Pág. 10. Diretriz sete: “Las organizaciones 
y sus funcionarios tienen el deber de cooperar en todo momento con el Estado receptor a !n de facilitar la 
adecuada administración de la justicia, garantizar la observancia del ordenamiento jurídico interno y evitar que 
ocurra algún abuso en el goce de las inmunidades, exenciones y privilegios.”
34  Guia Prático sobre Imunidade de organizações Internacionais. Pág. 11. “Linemaneto 8: Sin perjuicio de su 
inmunidad de jurisdicción, las organizaciones internacionales debieran comparecer ante tribunales nacionales 
para hacer valer su inmunidad o presentar excepciones.”
35  Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. 1946. Art. V, Seção 21.
36  Carta da Organização dos Estados Americanos. 1967. Art. 11. 
37  Guia Prático sobre Imunidade de organizações Internacionais. Pág. 9. Diretriz cinco: “Las organizaciones 
internacionales deberían prever medios de solución de controversias para garantizar el acceso a la justicia a 
individuos que sean parte en alguna controversia no cubierta por la inmunidad jurisdiccional..”
38  Guia Prático sobre Imunidade de organizações Internacionais. Pág. 10. Diretriz seis: “Los mecanismos de 
solución de controversias establecidos por las organizaciones internacionales para resolver disputas de derecho 
privado deberían ser adecuados y efectivos.”
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nais. Poder-se-ia questionar, então, qual seria, a relevância do documento do 
Comitê Jurídico Interamericano?

Após a descontinuação dos trabalhos da CDI sobre imunidades de OIs, o 
professor Giorgio Gaja, então membro, sugeriu, em 2006, que as discussões sobre 
o tema fossem retomadas. 39 Ele argumentou que a obrigação geral de garantir 
imunidade a organizações internacionais foi reconhecida por diversos tribunais, 
o que indica a necessidade de pesquisar a prática estatal e chegar a conclusões 
mais acertadas sobre o tema. Gaja ressaltou ainda a importância de considerar 
o perigo de denegação de justiça e o crescimento das atividades econômicas das 
OIs no estudo das imunidades. Embora o tema não tenha sido reinserido na 
agenda da CDI, alguns membros concordaram que havia necessidade de har-
monização da prática estatal e de dar maior segurança jurídica para as cortes 
nacionais ao tratarem do tema.40 Essas mesmas questões foram reconhecidas 
pelo Comitê Jurídico Interamericano no âmbito da OEA e levaram o órgão a 
produzir um guia sobre as imunidades de organizações internacionais. Mesmo 
que o documento não identi!que uma prática regional, ele parece responder a 
determinadas necessidades dos Estados americanos na ausência de documentos 
autoritativos de direito internacional geral sobre o assunto.

Os comentários do relator sugerem que os tribunais nacionais dos Estados 
americanos apresentam inconsistências teóricas graves no que concerne às imu-
nidades de OIs. A pesquisa realizada pelo relator do CJI, por exemplo, revelou 
que o costume é utilizado unanimemente pelos tribunais dos Estados da OEA 
na solução de disputas envolvendo as imunidades de organizações internacio-
nais.41 O conteúdo desse costume, entretanto, não foi precisamente identi!cado 
pelos Estados, o que gera dúvidas acerca do grau de discricionariedade dos tri-
bunais nacionais ao lidar com esses casos. Além disso, no que tange ao caráter 
funcional dessas imunidades, a jurisprudência brasileira, por exemplo, possui 
histórico de equiparar os fundamentos dos regimes de imunidades de OIs e de 
Estados estrangeiros.42 No direito internacional geral, entretanto, essa teoria já 

39  Giorgio Gaja. Report of the International Law Commission Fifty-eighth session, 2006. Anexo II: Juris-
dicional Immunities of International Organizations. Pág. 11-12.
40  Topical Summary of the discussion held in the Sixth Committee of the General Assembly during its 
sixty-!rst session prepared by the Secretariat. UN Doc. A/CN.4/577. § 126(c).
41  Comitê Jurídico Interamericano. Documento 486/2015. Pág. 32
42  Leandro de Oliveira Moll. Imunidades Internacionais: tribunais nacionais ante a realidade das imunidades de 
organizações internacionais. 2ª Edição. Brasília: FUNAG, 2011. Pág. 166.
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foi superada há décadas.43 Diante desse cenário, a necessidade de uniformização 
expressa por Gaja parece se con!rmar no que se refere à prática do continente 
americano. Dito isso, o guia desenvolvido pelo CJI poderá ser de grande valor 
em proporcionar maior consistência e previsibilidade aos julgamentos nacionais 
sobre o tema, especialmente considerando o foco que dá às normas convencio-
nais e ao aspecto funcional das imunidades de OIs.

No que diz respeito às di!culdades que advém da crescente atividade de 
organizações internacionais no setor econômico, os representantes estatais do 
CJI de fato reconheceram que os con"itos laborais são casos recorrentes na sua 
experiência.44 Em resposta a isso, o guia trás comentários sobre a exceção co-
mercial às imunidades no caso de contratação de empregados.45 O documento 
a!rma que aqueles que prestarem serviços no Estado que recebe a organização, 
bem como aqueles contratados pelas leis nacionais normalmente não são casos 
cobertos pelas imunidades. O relator ainda destaca que as disputas trabalhistas 
envolvendo empregados de alto escalão estão abrangidas pelo escopo das imuni-
dades. Esse entendimento converge com aquele dos tribunais brasileiros cuja ju-
risprudência é de que “as pessoas jurídicas de direito público externo não gozam 
de imunidades no domínio dos ‘atos de gestão’ como as relações de trabalho es-
tabelecidas localmente”.46 A abordagem prática do Comitê nesse sentido poderá 
facilitar a aplicação das regras elencadas pelos tribunais nacionais americanos, 
portanto, servem aos propósitos do documento e àqueles do CJI de representar 
os interesses e as necessidades dos Estados da OEA em seus trabalhos.

Por !m, a preocupação de Gaja com a possibilidade de denegação de justi-
ça em razão das imunidades de OIs também encontra expressão no continente 
americano. Em relação a isso, o relator do documento analisado observou que 
muitos Estados possuem di!culdade em balancear essas imunidades com o di-
reito de vítimas de acesso à justiça e à reparação.47 O CJI foi sensível à carência 
dos Estados americanos nesse tópico, detalhando as hipóteses em que as organi-

43  Fourth report on relations between States and international organizations. §31.
44  Comitê Jurídico Interamericano. CJI/doc.567/18 rev.1 Pág. 19-20. Dr. Correa Palacio aponta para a 
identi!cação das normas jurídicas aplicáveis às disputas laboras, Dr. Salinas a!rma que enquanto conselheiro 
jurídico do Ministério de Relações Exteriores do Chile o problema que mais se depara é aquele dos direitos 
trabalhistas e dos mecanismos de resolução de controvérsias e Dr. Pichardo concorda com essa opinião. 
45  Guia Prático sobre Imunidade de organizações Internacionais. Diretriz quatro. Pág. 7-8.
46  Leandro de Oliveira Moll. Imunidades Internacionais: tribunais nacionais ante... Pág. 163.
47  Comitê Jurídico Interamericano. Documento 499/16. Pág. 27. 
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zações internacionais devem oferecer meios alternativos de resolução de contro-
vérsias, o que reforça a potencial de relevância do documento para o continente.

Nessa perspectiva, há dois pontos a se analisar criticamente no Guia do 
CJI. Um deles é a falta em indicar as consequências jurídicas quando do des-
cumprimento de determinadas diretrizes. Essa questão é devidamente levantada 
pelo membro do Comitê, Dr. Carlos Mata, ao a!rmar que a mera determina-
ção da regra é insu!ciente, sendo necessário determinar o seu efeito, ou seja, a 
aplicação ou não das imunidades.48 A sexta diretriz, por exemplo, a!rma que as 
organizações internacionais devem informar aos seus empregados sobre os me-
canismos internos disponíveis para a adjudicação de con"itos; a sétima disserta 
sobre o dever dessas entidades de cooperação com a justiça nacional e a oitava 
àquele de comparecimento aos tribunais nacionais para arguir suas imunidades. 
Ao elencar tais normas, seria positivo que o CJI concluísse como sendo exce-
ções às imunidades a violação desses deveres pelas organizações internacionais. 
Essa ausência ganha ainda mais relevância considerando que são as instâncias 
nacionais que decidem pela aplicação ou não das imunidades e orientar essas 
instâncias acerca das regras de imunidades é um objetivo primordial do docu-
mento produzido.

Enquanto guia para os Estados na conclusão de novos tratados, pode-se 
sustentar que o documento também poderia ter contribuído de forma mais am-
pla. A di!culdade nesse ponto se encontra na amplitude interpretativa de nor-
mas como a necessidade funcional, a exceção para atos comerciais, o dever de 
cooperar com a justiça que existem nos atuais tratados e com a qual tribunais 
domésticos tentam lidar há anos. Não é de se esperar que o Comitê Jurídico 
Interamericano adentre debates teóricos de maior porte, entretanto, o documen-
to produzido poderia ter reconhecido tais ausências, a !m de incentivar novos 
acordos a especi!carem melhor a aplicação das imunidades nesses pontos. Uma 
forma de efetivar isso seria publicar a pesquisa feita pelo relator para a redação 
do documento, o que seria bené!co para incentivar os Estados a considerarem 
possíveis con"itos na redação de novos tratados. Ademais, poderia ser útil como 
material de consulta para juízes nacionais, já que a doutrina internacional aborda 
pouco a jurisprudência dessa região sobre imunidades de OIs. Essa publicidade 

48  Comitê Jurídico Interamericano. CJI/doc.567/18 rev.1. Pág. 24.
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poderia então contribuir para a consolidação de uma jurisprudência regional 
mais harmônica e previsível.

3 CONCLUSÃO 

Ao analisar a abordagem do documento do CJI às imunidades de organi-
zações internacionais, percebe-se que a relevância do documento não repousa na 
identi!cação de normas regionais sobre o tema. Sua importância parece residir 
na regulamentação de questões que di!cultam a aplicação das imunidades pelos 
Estados americanos, especialmente na ausência de um instrumento semelhante 
e atualizado de direito internacional geral.

Dito isso, o Comitê poderia ter tido uma contribuição mais signi!cativa 
em certos aspectos. Primeiramente, poderia ter explicitado como exceções às 
imunidades de OIs a violação aos deveres de comparecer aos tribunais nacionais 
para arguir suas imunidades e de informar a seus empregados dos meios inter-
nos de resolução de controvérsias disponíveis. Outra sugestão seria dar ampla 
publicidade à pesquisa feita pelo relator. Isso poderia incentivar Estados a con-
siderarem possíveis con"itos na redação de novos tratados, e, principalmente, a 
consolidação de uma jurisprudência regional mais harmônica e previsível sobre 
o tema.
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CAPÍTULO 15 

NÃO%RECONHECIMENTO COMO SANÇÃO 
ATÉ 1945: HUBRIS OU NEMESIS?

Rodrigo Machado Franco1

1 INTRODUÇÃO

Em 1941, Hersch Lauterpacht escreveu: “nos anos recentes, na literatura 
política, vem surgindo uma doutrina - ou culto - a qual advoga que, no inte-
resse do Direito, da ordem e da estabilidade, seria desejável e necessário que os 
Estados ‘não reconhecessem anexações ou outras alterações políticas ocorridas 
em suposta violação do Direito Internacional’(...)”.2 A frase – cujo tom é de 
epitá!o irônico para a trágica década de 1930 – ilustra a transição doutrinária 
no curso da Segunda Guerra, a qual propunha o estabelecimento de um regime 
de responsabilidade dos Estados capaz de superar o bilateralismo e impor uma 
ordem objetiva e comunitarista, menos atenta à reparação de danos e mais à pre-
servação da legalidade. Não reconhecer a situação decorrente de um ato ilícito 
seria, tão logo, um protesto silencioso em favor do frágil equilíbrio do Direito 
Internacional.

Nas décadas subsequentes, enquanto o não-reconhecimento da violação de 
normas peremptórias paulatinamente adentrava o regime de Responsabilidade 

1  Graduando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisador em Iniciação Cientí!ca 
sob orientação do Prof. Lucas Carlos Lima. E-mail para contato: romachadofranco@hotmail.com.
2  LAUTERPACHT, Hersch; BORCHARD, Edwin e MORRISON, Phoebe. !e problem of non-recogni-
tion In: Legal Problems of the Far Eastern Con"ict. Inquiry Series. New York: Institute of Paci!c Relations, 
1941, p. 157. 
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dos Estados3, sua inclusão em resoluções do Conselho de Segurança da ONU 
(CSNU), da Assembleia Geral da ONU (AGNU) e decisões da Corte Inter-
nacional de Justiça (CIJ ou ‘Corte’) tornou-se igualmente usual. De anexações 
territoriais por uso ilegal da força a insurgência de regimes segregacionistas, as 
circunstâncias as quais permitiram sua exortação foram variadas, bem como ca-
pazes de so!sticar seu conteúdo e seus meios de execução. Em 2004, por ocasião 
de sua Opinião Consultiva sobre a construção de um muro em territórios pa-
lestinos ocupados, a CIJ reconheceu o caráter costumeiro da obrigação. Assim, 
é possível dizer com alguma certeza que o não-reconhecimento integra, hoje, o 
Direito Internacional geral.

Contudo, embora sua formulação enquanto obrigação secundária seja bas-
tante recente, é preciso admitir que os Estados sempre travaram relações ju-
rídicas pautadas pelo não-reconhecimento – de modo que seu conteúdo não 
foi constituído em um vácuo, mas sim por exigência de disputas concretas. A 
propósito, o desenvolvimento de critérios políticos para o não-reconhecimen-
to esteve presente na prática diplomática europeia muito antes do surgimento 
da categoria de responsabilidade internacional, de sorte que aquele não logrou 
alcançar opinio juris até muito recentemente. Circunscrito pela política, o não-
-reconhecimento foi com frequência utilizado como estratégia para se isolar en-
tidades indesejadas (e.g. governos revolucionários ou ‘desviantes’) da ortodoxia 
prevalente em um determinado momento histórico – e não como sanção pela 
prática de condutas legalmente reprováveis.

O objetivo deste trabalho é conduzir uma breve investigação sobre as ori-
gens históricas do não-reconhecimento, de modo a fomentar paralelos entre a 
prática recente nos órgãos dedicados à solução de controvérsias e à manuten-
ção da segurança internacional e àquela da diplomacia prévia a 1945. Mais do 
que um exercício de ‘historicismo’, a investigação revela que certas nuances do 
conteúdo do não-reconhecimento como sanção já podiam ser percebidas muito 
antes da insurgência das chamadas normas peremptórias, revelando uma lenta 
incorporação do ditame político à ordem jurídica internacional. Notadamente, 
a transição de uma obrigação ‘de se abster’ (to refrain from) em direção a uma 
obrigação ‘de fazer’, hoje veri!cável na prática do não-reconhecimento, encontra 

3  Mais especi!camente, no artigo 41(2) dos Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts (ARSIWA) e como norma costumeira secundária do regime de Responsabilidade dos Estados.
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suas raízes nas relações internacionais anteriores ao estabelecimento de qualquer 
regime de responsabilidade dos Estados tal qual hoje compreendido.

Para cumprir com este objetivo, serão recuperados alguns traços prelimina-
res da prática do não-reconhecimento nos séculos anteriores às Guerras Napole-
ônicas, bem como no curso do século XIX. Durante este período, o não-reconhe-
cimento esteve intimamente ligado à concessão de personalidade jurídica, bem 
como de legitimidade à governos instituídos por vias consideradas impróprias. 
Em seguida, atenção especial será dedicada à prática do período entreguerras 
e do continente americano, na qual a metamorfose em direção ao campo da 
responsabilidade dos Estados tornou-se mais nítida. Nesta seção, demonstra-se 
a prática dos Estados por meio de atos unilaterais, tratados e resoluções multi-
laterais de organismos coletivos como a Liga das Nações, de maneira a indicar 
como o não-reconhecimento desenvolveu-se enquanto um instrumento versátil 
de protesto, por vezes avançando a ilegalidade de determinadas condutas.

O historiador alemão Reinhart Koselleck escreveu que a agência de de-
terminados grupos na História é sempre condicionada à existência de concei-
tos para os quais aqueles atribuem signi!cados múltiplos.4 Por consequência, os 
conceitos ora aproximam a agência humana de ideais di!cilmente concretizá-
veis, ora adaptam-se à realidade material. Sem ousar produzir um exercício de 
História dos conceitos, este artigo almeja responder de que maneira a lógica 
de não-reconhecimento permitiu novas relações jurídicas entre os Estados de-
correntes da existência de deveres oponíveis à comunidade internacional como 
um todo – seja no campo da concessão da personalidade jurídica, seja enquanto 
consequência de ilícitos especialmente graves imposta aos Estados-terceiros. Por 
vezes, este exercício foi patrocinado por um idealismo talvez exagerado, como no 
wilsonianismo da década de 1910. De outras, pela obsessão de retorno à ordem 
após crises dramáticas, tal qual no período pós-napoleônico. A explorar esta 
oscilação entre hubris e nemesis serão dedicadas as seções seguintes.

4  “A political or social agency is !rst constituted through concepts by means of which it circumscribes itself 
and hence excludes others; and therefore, by means of which it de!nes itself. A group may empirically develop 
on the basis of command or consent, of contract or propaganda, of necessity or kinship, and so forth; but 
however constituted, concepts are needed within which the group can recognize itself as a functioning agency. 
In the sense used here, a concept does not merely denote such an agency, it marks and creates the unity. #e 
concept is not merely a sign for, but also a factor in, political or social groupings.&» KOSELLECK, Reinhart. 
Futures Past: on the semantics of historical time. 12ª ed. Cambridge: MIT Press, 2015, p. 128. 
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2 NEMESIS: NÃO!RECONHECIMENTO 
E PERSONALIDADE JURÍDICA 

INTERNACIONAL ATÉ 1903

Em sua forma mais primária o não-reconhecimento dirigia-se essencial-
mente a governos e regimes políticos considerados ilegítimos – tais como as 
repúblicas italianas no século XIII, as quais não eram consideradas equiparáveis 
às monarquias continentais graças à associação entre soberania e linhagem real.5 
Política semelhante àquela dirigida aos regimes republicanos no !m do Medie-
vo subsistiu durante as guerras religiosas modernas, de modo que diversos sobe-
ranos convertidos à fé protestante não obtiveram o reconhecimento dos Estados 
católicos enquanto beligerantes nos anos posteriores à Reforma.6 Embora a paz 
!rmada em 1648 não tenha abolido de!nitivamente o Sacro-Império e o Pa-
pado, sua conclusão representou o passo fundamental em direção a uma ordem 
europeia formada por entidades políticas independentes, regidas por normas 
comuns e reconhecidas como soberanas umas pelas outras. Por consequência, 
instituições imperiais como a Dieta, as Cortes e Assembleias, assim como o Im-
perador, uma vez limitadas em suas competências, não mais foram alvo de uma 
política sistemática de não-reconhecimento.7 

Contudo, foi a centralização dos Estados europeus nos séculos posteriores 
a qual possibilitou a formação de novas relações pautadas pelo não-reconhe-
cimento das competências de entes como o Papado ou o Sacro-Império, cuja 
autoridade sobre temas seculares fora paulatinamente corroída pela constante 
recusa dos soberanos em submeterem-se às suas respectivas jurisdições - Selada 

5  BEAULAC, Stéphane. ‘!e Westphalian Legal Orthodoxy – Myth or Reality?’, Journal of the History of 
International Law, vol. 2, 2000, 146-77, p. 159. O problema revelou-se sobremaneira relevante no caso do 
reconhecimento dos grupos rebeldes no curso da Guerra de Independência dos Países Baixos (1568-1648) e 
também de reinos germânicos insurgentes contra o Sacro-Império durante a Guerra dos Trinta Anos (1618-
1648). DUCHHARDT, Heinz. From the Peace of Westphalia to the Congress of Viena. In: FASSBENDER, 
Bardo; PETERS, Anne. !e Oxford Handbook on the History of International Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2012, p. 4. Evidência de tal dissonância entre as duas correntes religiosas em termos de aquisição de 
personalidade internacional é o fato de que, ao !m da Guerra dos Trinta Anos, os Estados protestantes fo-
ram signatários de um instrumento distinto – o Tratado de Osnabruck – daquele adotado pelas monarquias 
católicas – o Tratado de Munster - BIEZARNEK, Remigiusz. La non-reconnaissance et le droit international 
contemporain. Annuaire Français de Droit International. p. 117-137, 1962, p. 120.
6  BEAULAC, Stéphane. ‘!e Westphalian Legal Orthodoxy – Myth or Reality?’, Journal of the History of 
International Law, vol. 2, 2000, 146-77, p. 159. 
7  BEAULAC, Stéphane. ‘!e Westphalian Legal Orthodoxy – Myth or Reality?’, Journal of the History of In-
ternational Law, vol. 2, 2000, 146-77, p. 159. Ver também: BIEZARNEK, Remigiusz. La non-reconnaissance et 
le droit international contemporain. Annuaire Français de Droit International. p. 117-137, 1962, p. 120.
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na máxima de Bártolo de Sassoferato, principes superiorem non recognoscentes (“Os 
príncipes não reconhecem superiores.”).8 

Não obstante, até as vésperas do período revolucionário, o não-reconheci-
mento não se constituíra enquanto nada além de uma faculdade diplomática dis-
ponível aos Estados e condicionadas a parâmetros com frequência extrajurídicos, 
como a crença religiosa do soberano ou o regime adotado pela entidade política 
– sempre voltados para a concessão de personalidade internacional. Além disso, 
os exemplos demonstram que nem sempre o não-reconhecimento dirigia-se a 
um ‘ilícito’ internacional propriamente dito, mas sim a um rearranjo de com-
petências constitucionais capazes de produzir efeitos políticos na ordem inter-
nacional.9 Não havia uma norma internacional que declarasse expressamente a 
ilegalidade do republicanismo ou do protestantismo, por exemplo. Em absoluto, 
não há de se falar em uma ‘obrigação’ de não-reconhecimento até então. A 
importância da prática anterior ao século XIX reside, contudo, na construção 
de um limiar de legitimidade de regimes passível de ser reconhecido o qual 
será reproduzido em outros contextos – contra governos revolucionários até a 
Segunda Guerra Mundial e regimes segregacionistas na segunda metade do 
século XX, por exemplo.

2.1 NÃO!RECONHECIMENTO NA PRÁTICA DIPLOMÁTICA DO 
SÉCULO XIX.

O ano de 1792 marcou uma nova fase no desenvolvimento de parâmetros 
jurídicos para o não-reconhecimento de entidades políticas por força da arti-
culação de uma ampla aliança de monarquias europeias para conter o expan-
sionismo revolucionário francês.10 À coligação militar uniu-se uma política de 
isolamento diplomático do governo republicano e o não-reconhecimento de sua 
legitimidade – ilustrada pelo fechamento abrupto de legações estrangeiras em 

8  BEAULAC, Stéphane. ‘!e Westphalian Legal Orthodoxy – Myth or Reality?’, Journal of the History of In-
ternational Law, vol. 2, 2000, 146-77, p. 157. Ver também: HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica 
europeia: síntese de um milênio. Coimbra: Almedina, 2005, p. 173-175.
9  O não-reconhecimento das competências plenas dos órgãos imperiais do Sacro Império entre 1648 e 1806 
é bastante ilustrativa nesse sentido, assim como do Papado no mesmo período. 
10  KOLLA, Edward. Between subjects and sovereign states: sister republics in the Netherlands, Switzerland and 
Italy In: KOLLA, Edward. Sovereignty, International Law and the French Revolution. New York: Cambridge 
University Press, 2017, passim. 
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Paris após a queda da monarquia, em agosto.11 A situação agravou-se após as 
subsequentes declarações de guerra contra Estados vizinhos ao !m de 1792 – as 
quais conduziram a uma política sistemática de anexações territoriais por parte 
da França contra os Países Baixos e as monarquias da Europa Central.12

Como reação à política de alienação política orquestrada pelos Estados 
europeus, de 1797 em diante o Diretório francês deu início à criação de “repú-
blicas-irmãs” nos territórios ocupados ao longo da Guerra da Primeira Coalizão 
(1792-1797). Até 1802, sete repúblicas-irmãs13 submeteram-se à jurisdição fran-
cesa (as quais se tornaram, na prática, Estados-fantoches sob sua soberania).14 As 
repúblicas foram obrigadas a expressar o mútuo-reconhecimento, assim como 
do governo revolucionário, por meio de tratados bilaterais.15 Além disso, de 1802 
em diante, diversos tratados assinados entre a França e outros Estados ocupa-
dos (e.g. Áustria, Prússia e Portugal) apresentavam cláusulas exortando-os ao 
reconhecimento das repúblicas-irmãs como pertencentes à ‘família das nações’.16 
11  LORIMER, James. !e Institutes of the Law of Nations: A Treatise of the Jural Relations of Separate Juridical 
Communities J. Edimburgo e Londres: William Blackwood and Sons, Law Publishers, 1872, p. 345.
12  Em 1790, após a conquista do Estado Papal de Avinhão, a Assembleia Nacional renunciou formalmente 
a aquisição de territórios via conquista e propôs à população local um plebiscito por meio qual esta poderia 
escolher unir-se à França ou ao Vaticano. O Papa reconheceu a autonomia de Avinhão por meio do Tratado de 
Tolentino de 1798. No entanto, esta prática não se repetiu com frequência nas repúblicas fundadas entre 1792 
e 1815, as quais aproximaram-se de anexações tradicionais. FABRY, Mikulas. Recognizing States: International 
Society and the Establishment of New States since 1776. Oxford: Oxford University Press. 2010, p. 37. 
13  Um total de 20 repúblicas e reinos satélites serão instituídos por Bonaparte até 1814 em toda a Euro-
pa,a saber: a República Rauraciana, a República Batava, a República Transpadana, a República Lombarda, a 
República Liguriana, a República Anconitana, a República Helvética, a República Lemânica, a República 
Piemontesa, a República Romana, a República Cisalpina, a República Partenopeana, o Reino da Etrúria, a 
República de Valais, o Reino da Itália, a Confederação do Reno, o Reino da Holanda, o Reino da Westfália, 
o Grão-Ducado de Varsóvia e a República Iliriana. FABRY, Mikulas. Recognizing States: International Society 
and the Establishment of New States since 1776. Oxford: Oxford University Press. 2010, p. 38. 
14  As repúblicas-irmãs possuíam um status verdadeiramente ambíguo enquanto sujeitos de Direito Inter-
nacional. Majoritariamente, seu surgimento só fora possível por meio de intervenções diretas do exército 
revolucionário francês – embora a convite ou sob plebiscito das populações dos territórios ocupados. Ao 
permitir algum grau de autonomia e autogoverno, em que pese o controle direto das forças armadas e do corpo 
diplomático, a linha entre a autoridade militar ocupante e a autoridade civil nativa tornou-se, portanto, nebu-
losa – combinando a doutrina francesa de soberania popular a uma verdadeira defesa dos interesses nacionais. 
KOLLA, Edward. Between subjects and sovereign states: sister republics in the Netherlands, Switzerland and Italy 
In: KOLLA, Edward. Sovereignty, International Law and the French Revolution. New York: Cambridge 
University Press, 2017, p. 208.
15  FABRY, Mikulas. Recognizing States: International Society and the Establishment of New States since 1776. 
Oxford: Oxford University Press. 2010, p. 37. 
16  A Áustria for a obrigada a reconhecer a República Cisalpina pelo art. 8º do Tratado de Campo Formio 
e as Repúblicas Helvética e Batava pelo art. 18 do Tratado de Pressburg. A Grã-Bretanha fora signatária do 
Tratado de Amiens, não somente com a França mas também com a República Batava, tão logo reconhecendo 
esta última. Rússia e Prússia concluíram tratados com a França em Tilsit, e por meio deles ofereceram o reco-
nhecimento do Grão-Ducado de Varsóvia e da Confederação do Reno. FABRY, Mikulas. Recognizing States: 
International Society and the Establishment of New States since 1776. Oxford: Oxford University Press. 2010, p. 
38 e 47. “A key requirement underscores how the French continued to depart from the old system of merely 
recognizing territories won in war, by treaty instruments signed in their aftermath: Francis II would need to 
recognize French “sovereignty” in the abovementioned territories, not because of military victory, but rather 
because they were “united [to France] by [its] laws and constitution.” KOLLA, Edward. Between subjects and 
sovereign states: sister republics in the Netherlands, Switzerland and Italy In: KOLLA, Edward. Sovereignty, In-
ternational Law and the French Revolution. New York: Cambridge University Press, 2017, p. 207.
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Em contrapartida, as monarquias europeias livres – com destaque para a Grã-
-Bretanha, a qual não fora signatária do Tratado de Campo-Formio17 – a!rma-
ram o não-reconhecimento de algumas dentre as novas repúblicas e protestaram 
quanto aos atos responsáveis por sua constituição. Trata-se do primeiro exemplo 
de implementação de uma política concertada de não-reconhecimento contra a 
criação de novos Estados por vias revolucionárias no continente europeu. 

Com o término da guerra, o Congresso de Viena (1815) materializou o 
não-reconhecimento das repúblicas-irmãs ao reassentar as fronteiras europeias 
segundo o traço de 178918, bem como reconduziu ao trono as casas reais que 
haviam sido depostas por Bonaparte.19 Por consequência, os tratados !rmados 
pelas monarquias depostas garantindo às repúblicas o reconhecimento foram 
anulados – prática nada incomum à execução do não-reconhecimento no século 
XX.20 Todavia, mais importante para as monarquias do que a restauração ‘car-
tográ!ca’ era o impedimento de que outra revolução, no futuro, viesse a incitar 
novamente o expansionismo nacionalista. Para além da supressão violenta de 
entidades e grupos insurgentes em seus próprios territórios, os Estados alme-
javam arquitetar um sistema internacional em permanente contrarrevolução.21 A 
ideia fora endossada pelos Estados, mas também criticada por internacionalistas 
cujas simpatias liberais imaginavam-se conciliáveis com a antiga ordem inter-
nacional.22

17  Tratado que encerrou a Guerra da Primeira Coalizão, selando a vitória francesa e legando à França os ter-
ritórios ocupados nos quais foram estabelecidas as repúblicas-irmãs, além de exortar o reconhecimento pelas 
monarquias signatárias dos novos governos. 
18  FABRY, Mikulas. Recognizing States: International Society and the Establishment of New States since 1776. 
Oxford: Oxford University Press. 2010, p. 38.
19  BERNSTEIN, Serge; MILZA, Pierre. Histoire du XIXème Siècle. Paris: Hatier. 1996, p. 10-11. 
20  BERNSTEIN, Serge; MILZA, Pierre. Histoire du XIXème Siècle. Paris: Hatier. 1996, p. 11 e FABRY, 
Mikulas. Recognizing States: International Society and the Establishment of New States since 1776. Oxford: Ox-
ford University Press. 2010, p. 39. 
21  O pensamento jurídico europeu em !ns do período revolucionário já havia notado a importância do 
reconhecimento como forma de delimitar as entidades pertencentes à sociedade internacional. Negar o reco-
nhecimento a ‘Estados’ ou regimes revolucionários era também negá-los a prerrogativa de gozar dos direitos 
inerentes àqueles considerados legítimos – e também absolver os Estados reconhecidos de obrigações devidas 
a seus pares. CLARK, Martin. A conceptual History of Recognition in British International Legal !ought. #e 
British Yearbook of International Law, Vol. 87, n. 1, p.18-97, 2017, p. 10. 
22  Frederick Eden (1784-1823) foi um dos primeiros internacionalistas a responder ao sistema de inter-
venções permanente o qual vinha se construindo durante o Congresso de Viena. Segundo Eden, o direito à 
intervenção para combater movimentos revolucionários propunha um ‘uso subversivo’ da doutrina do não-re-
conhecimento, por justi!car intervenções às expensas dos direitos de outros sujeitos. Eden condena a decisão 
da Aliança, logo após as revoluções em Nápoles e na Espanha em 1820, de não reconhecer nenhum governo 
cujo fundamento da soberania não fosse o princípio monárquico da hereditariedade (não com o objetivo de 
prevenir um perigo real, mas sim preservar o status quo continental). CLARK, Martin. A conceptual History 
of Recognition in British International Legal !ought. #e British Yearbook of International Law, Vol. 87, n. 1, 
p.18-97, 2017, p. 14. 
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Duas propostas coexistiram em paralelo: A Santa Aliança e o Concerto 
Europeu. A primeira, fundada sobre sob “os princípios indissolúveis da paz e da 
caridade”, tinha como objetivo preservas os dogmas cristãos contra a ameaça das 
ideias revolucionárias.23 Embora não obrigasse explicitamente o não-reconhe-
cimento de Estados fundados sob os princípios iluministas, o Tratado da Santa 
Aliança remetia à prática adquirida durante as Guerras da Coalizão ocorridas 
em !ns do século XVIII, em repúdio a convenções como as de Campo-Formio, 
Pressburg, Amiens e Tilsit as quais incitavam às monarquias ao reconhecimento 
das repúblicas nascentes e sua submissão à Constituição francesa.24

Entretanto, no curso do Congresso de Viena, ganhou destaque a proposta 
do representante austríaco Clemens Metternich,25 segundo a qual todos os Es-
tados europeus estariam integrados em uma aliança legalmente constituída, cujo 
principal objetivo era restringir ao mínimo possível o recurso à força e garantir 
a submissão autônoma e consentida de seus membros ao ‘direito comum’, bem 
como preservar a independência política de todos os governos legitimamente re-
conhecidos.26 Tão logo, a insurgência de governos revolucionários expansionistas 
(bem como a refundação das repúblicas-irmãs) tornaram-se contrastantes com a 
Aliança e, por consequência, ensejariam a reação preventiva dos demais Estados 
signatários – conforme rea!rmado pelo Protocolo de Troppau em 182027 cujo 
preâmbulo dizia:

23  Entretanto, por mais que a legitimidade dinástica e a balança de poder insurgissem como corolários 
diretos daquilo que o Czar compreendia como “princípios indissolúveis da paz”, as circunstâncias europeias 
em 1815 simplesmente não permitiriam ignorar a ideia de soberania popular. Por vezes, os próprios monarcas 
continentais foram obrigados a conjurá-la em sua defesa contra a ocupação francesa, e até mesmo Luís XVIII, 
após a Restauração, a!rmou que “o progresso do esclarescimento de nossa população...exigirá que a sabedoria 
do rei concida com o desejo do povo livremente.” FABRY, Mikulas. Recognizing States: International Society 
and the Establishment of New States since 1776. Oxford: Oxford University Press. 2010, p. 40.
24  BERNSTEIN, Serge; MILZA, Pierre. Histoire du XIXème Siècle. Paris: Hatier. 1996, p. 25. 
25  SOFKA, James. Metternich’s !eory of European Order: A Political Agenda for “Perpetual Peace”. #e Review 
of Politics, Vol. 60, No. 1, p. 115-149, 1998, p. 116. 
26  O ‘Sistema Metternich’ deu início a suas atividades nos anos imediatamente seguintes ao Congresso de 
Viena. Nos Congressos de 1819 e 1820 realizados, respectivamente, em Carlsbad e Viena, foram articuladas 
intervenções importantes contra movimentos revolucionários nos Estados germânicos. Em nome da Confe-
deração Alemã, os interventores impuseram a suspensão das assembleias, a censura da imprensa, a depuração 
das universidades, a dissolução do Burschenschaft, a prisão de intelectuais etc. Também em 1820 articula-se 
uma intervenção dirigida à Espanha, desta vez contra o governo golpista do General Riego o qual havia im-
posto ao Rei Fernando VII a Constituição Liberal de 1812 adotada pelas Cortes de Cádiz. Algo semelhante 
ocorreu durante o reinado de Fernando I em Nápoles, também alvo de intervenção. BERNSTEIN, Serge; 
MILZA, Pierre. Histoire du XIXème Siècle. Paris: Hatier. 1996, p. 25.
27  SOFKA, James. Metternich’s !eory of European Order: A Political Agenda for “Perpetual Peace”. #e Review 
of Politics, Vol. 60, No. 1, p. 115-149, 1998, p. 142 e BIEZARNEK, Remigiusz. La non-reconnaissance et le 
droit international contemporain. Annuaire Français de Droit International. p. 117-137, 1962, p. 121.
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Os Estados os quais passarem por uma mudança de governo em função 
de processos revolucionários – cujas consequências ameaçavam outros Es-
tados, ipso facto deixam de pertencer à Aliança Europeia e quedam desta 
excluídas até que sua situação forneça garantias de ordem legal e estabi-
lidade... Se, em virtude de tais alterações, perigos imediatos ameaçarem 
outros Estados, as potências comprometem-se a, por meios pací!cos ou, 
se necessário, pelas armas, reverter o Estado culpado ao bojo da Aliança.28

O Concerto Europeu permitiu que o continente revivesse, até 1854, a ex-
periência de mútuo-reconhecimento por meio do sistema arquitetado por Met-
ternich.29 Nem mesmo os surtos revolucionários de 1820, 1830 e 1848 produ-
ziram consequências relevantes no plano internacional – com a relativa exceção 
da independência Belga, em 1830.30 De modo geral, a Europa conheceu, na 
primeira metade do século XIX, um consenso relativo ao não-reconhecimento 
de governos instaurados pela via revolucionária antes de que a ‘pátria-mãe’ reco-
nhecesse o!cialmente a secessão. Nesse cenário, o jurista alemão Johann Ludwig 
Klüber a!rmou que “o reconhecimento, não da possessão par interim, mas da 
independência de!nitiva de um povo, em insurreição ilegítima ou pelas mãos 
de um usurpador, será sempre um ultraje ao soberano legítimo, caso este último 
não tenha renunciado [ao título].” Conclusões distintas foram defendidas pelo 
Primeiro Ministro britânico George Canning no contexto do reconhecimento 
das nascentes repúblicas latino-americanas, assim como por outros internacio-
nalistas da época – notadamente de origem britânica.31

28  PROTOCOLO DE TROPPAU (1820) Em: MIDDLEBUSH, Frederick Arnold. Non-Recognition as a 
Sanction of International Law. Proceedings of the American Society of International Law at its annual meet-
ing, vol. 27, p. 40–55, 1933, p. 40. 
29  BERNSTEIN, Serge; MILZA, Pierre. Histoire du XIXème Siècle. Paris: Hatier. 1996, p. 69.
30  O Ato Geral do Congresso de Viena incorporou a Bélgica – antes de 1790 uma província austríaca – ao 
Reino Unido dos Países Baixos. Por uma série de razões de ordem social e religiosa, a união entre belgas e 
holandeses conheceu profundas di!culdades ao longo da década de 1820. Em agosto de 1830, um governo 
provisório em Bruxelas proclamou a independência do Estado, o que deu início a uma guerra civil contra as 
forças armadas do rei holandês, Guilherme de Orange. Apesar dos pedidos de intervenção às demais po-
tências europeias, um aparente ceticismo quanto à política contrarrevolucionária por parte da Grã-Bretanha 
e da França, somado à ausência de recursos disponíveis por parte dos membros da Santa Aliança, impediu 
que qualquer resposta militar fosse adotada. A independência belga foi selada ao longo dos anos seguintes, 
na medida em que os Estados europeus – notadamente o Foreign O$ce de Lord Palmerston – reconheceram 
a irreversibilidade da secessão e a soberania do ‘Rei dos Belgas’. FABRY, Mikulas. Recognizing States: Inter-
national Society and the Establishment of New States since 1776. Oxford: Oxford University Press. 2010, p. 82. 
31  “If the former of these alternatives,-the total irresponsibility of unrecognized States, be too absurd to be 
maintained; and if the latter, the treatment of their inhabitants as pirates and outlaws, be too monstrous to be 
applied, for an inde!nite length of time, to a large portion of the habitable globe, -no other choice remained 
for Great Britain, or for any Country having intercourse with the Spanish American Provinces, but to recog-
nise, in due time, their political existence as States, and thus to bring them within the pale of those rights and 
duties, which civilized Nations are bound mutually to respect, and are entitled reciprocally to claim from each 
other.” CANNING, George. Nota de 25 de março de 1825 ao governo da Espanha In: LAUTERPACHT, 
Hersch. Recognition of States in International Law. #e Yale Journal of International Law, v.44, ed. 4 p. 713-
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Por sua vez, a prática de não-reconhecimento de anexações territoriais per-
maneceu empobrecida ao longo do século XIX. A paz !rmada em Viena não 
negava que o uso da força era um direito subjetivo dos Estados, cuja legitimi-
dade estaria condicionada a uma declaração de guerra sustentada por razões 
legalmente reconhecidas.32 Entretanto, as justi!cativas possíveis – e.g. defesa da 
balança de poder e defesa dos direitos fundamentais dos Estados – eram am-
plas a ponto de tornar praticamente todas as hipóteses de recurso à força legí-
timas.33Igualmente tímida foi a prática de não-reconhecimento em contextos 
coloniais, visível em arbitragens voltadas para a delimitação de protetorados fora 
da Europa como Delagoa Bay.34

Logo, a prática diplomática anterior à Primeira Guerra Mundial não 
constituiu efetivamente uma obrigação costumeira de não-reconhecimento de 
anexações territoriais. No entanto, sua importância no campo da concessão de 
personalidade jurídica dá-se por, ao menos, três razões: (i) pela primeira vez, 
critérios formalmente jurídicos (i.e. assegurados em tratados) foram de!nidos 
como base para o não-reconhecimento de sujeitos internacionais (Estados ou 
governos) no contexto da fundação das repúblicas irmãs e, posteriormente, da 
Santa Aliança, do Ato Geral do Congresso de Viena e do Protocolo de Troppau. 

719, 1942, p. 399; KLÜBER, Johann Ludwig. Droit des gens moderne de l ’Europe. Stuttgart: J. Cotta, 1819, p. 
33-34. Para Philimore, por sua vez, o reconhecimento (ou a recusa em oferecê-lo) seriam modos típicos de 
intervenção moral nos assuntos internos de um Estado – exceto na hipótese em que o termo denotasse o ato 
de concessão de soberania por parte de uma entidade a outra via secessão (por exemplo, da Grã-Bretanha aos 
Estados Unidos ou da Espanha aos Países Baixos). Já para Trevors Twiss, o não-reconhecimento dirigiria-
-se imediatamente à ausência de independência de um determinado Estado frente a seus pares – o que lhe 
impediria o acesso à comunidade de nações. CLARK, Martin. A conceptual History of Recognition in British 
International Legal !ought. #e British Yearbook of International Law, Vol. 87, n. 1, p.18-97, 2017, p. 19-20. 
32  BERNSTOFF, Jochen von. !e use of force in International Law before World War I: Imperial ordering and 
the ontology of the nation-state. #e European Journal of International Law, Vol. 29, N. 1,p. 233-260, 2018, p. 
239. 
33  Ao !nal do século, ao menos duas justi!cativas principais podem ser observadas na prática dos Estados 
para o uso da força. A primeira decorria da própria ontologia do Estado, e advogava que o uso da força con-
tra outra entidade soberana agressora seria legítimo se realizado em defesa de componentes essenciais dele 
constituintes – território, população ou governo. Sua origem remetia à doutrina dos direitos fundamentais 
dos Estados, bem como à concepção absoluta de soberania. Em segundo lugar, havia a possibilidade legal de 
recurso à força como forma de assegurar a balança continental de poder sem, contudo, recorrer à guerra mas 
tão somente a represálias armadas contra o Estado cuja conduta ensejaria risco à ordem internacional. De modo 
geral, ambas as justi!cativas – passíveis de sofrerem interpretações discricionárias – incorporavam praticamen-
te todas as conjunturas possíveis quanto ao uso da força, permitindo aos Estados formular teses justi!cadoras 
para a sua conduta e não serem considerados propriamente como agressores. BERNSTOFF, Jochen von. !e 
use of force in International Law before World War I: Imperial ordering and the ontology of the nation-state. #e Eu-
ropean Journal of International Law, Vol. 29, N. 1,p. 233-260, 2018, p. 241. “What we take to be pointed out 
by justice as the true international right of self-preservation is merely that of self-defence. A state may defend 
itself, by preventive means if in its conscientious judgement necessary, against attack by another state, threat of 
attack, or preparations or other conduct from which an intention to attack may be reasonably apprehended.” 
WESTLAKE, John. International Law. Cambridge University Press, 1904, p. 312. 
34  HOLM-HADULLAH, Moritz. !e Delagoa Bay Arbitration. #e Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, Oxford: Oxford University Press, 2007.
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A legitimidade da criação de novos Estados condicionaria-se à permissão con-
cedida pelo soberano cujo território fora cindido pela secessão; (ii) a ausência de 
uma obrigação explícita exortando aos omnes a não reconhecer a insurgência de 
Estados revolucionários não exclui a possibilidade de que esta estivesse sugerida 
no sistema geral de intervenções preconizado por Metternich e (iii) as incipien-
tes manifestações do não-reconhecimento associaram-se a critérios relacionados 
ao surgimento de Estados e governos e à autodeterminação, temas aos quais ele 
estará profundamente atrelado na medida em que passar a compor o regime de 
responsabilidade internacional no século XX. Nesse sentido, a prática do não-
-reconhecimento durante o século XIX era pura nemesis – restauração da ordem 
rompida pelo cataclisma revolucionário iniciado em 1789.

3 ENTRE NEMESIS E HUBRIS: NÃO!
RECONHECIMENTO NA PRÁTICA DIPLOMÁTICA 

ENTRE 1903!1939 E NA LIGA DAS NAÇÕES

Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, um evento ocorrido na região 
balcânica anunciou consequências importantes quanto a natureza da doutrina 
de não-reconhecimento em relação ao uso da força: a anexação austríaca da 
Bósnia e Herzegovina em 1908-1909. Pertencente ao território otomano até 
1878, a província da Bósnia fora alvo de uma ocupação militar temporária por 
forças austríacas naquele ano sob concessão do Tratado de Berlim.35 Às véspe-
ras da expiração do Tratado, em 1908, o Primeiro Ministro austríaco Lexa von 
Aehrenthal decidiu por anexar de!nitivamente a província, com o objetivo de 
tornar seu status internacional inquestionável enquanto parte integrante do Im-
pério.36 Contudo, o anúncio da anexação no mês de outubro desengatilhou uma 
inesperada crise entre os Estados europeus. 

As consequências políticas da incorporação foram várias, e não cabe enun-
ciá-las aqui senão em nota.37 Interessa recordar que o Reino Unido e a França 
35  No plano internacional, a de!nitiva ocupação austríaca havia sido salvaguardada por uma cláusula secreta 
inserida no Pacto dos Três Imperadores, renovado em 1881 pela Áustria, Prússia e Rússia, a qual assegurava 
sua ‘anexação formal pelo Império’ quando este julgasse oportuno.
36  CLARK, Christopher. !e Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914. Londres: Harper Perennial, 
2014, p. 58. 
37  A anexação da bósnia destruiu a balança de poder nos balcãs e corroeu a aproximação gradual que havia 
sido construída em !ns do século XIX entre os Habsburgo e a Rússia – bem como provocou a repulsa do novo 
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protestaram, julgando-a como violação do Tratado de Berlim – o qual assegu-
rava tão somente a ocupação militar, e não o título territorial sobre a Bósnia e 
Herzegovina ao Império – e condicionaram a expressão de seu reconhecimento 
à convocação de uma nova conferência responsável por emendar o Tratado.38 
Pela primeira vez, em ação mais ou menos coordenada, os Estados europeus 
decidiam por não reconhecer uma anexação territorial levada a cabo por força da 
violação de uma obrigação convencional oponível ao Estado anexador.

O desfecho do episódio, no entanto, mostrou que a simples adequação da 
norma ao fato poderia servir como álibi para que os Estados oferecessem seu 
reconhecimento. A emenda do artigo 25º do Tratado de Berlim, acrescentada ao 
instrumento em 1909, assegurou o título territorial sobre a província à Áustria 
e tornou supér"ua a política de não-reconhecimento. A importância do evento, 
contudo, reside não apenas no nascente repúdio à agressão quando violadora de 
cláusulas convencionais ‘de garantia’ da independência ou status de determina-
dos territórios, mas também do não-reconhecimento enquanto resposta multi-
lateral possível a anexações, embora ainda no campo político. 

Não foi antes dos tratados de paz !rmados em Versalhes em 1919 que o 
uso da força passou a ser alvo de limitações mais severas e, por consequência, o 
não-reconhecimento pôde ser adotado como reação esporádica a atos de agres-
são. Em 25 de janeiro de 1919, as delegações reunidas na conferência de paz de-
terminaram que o Pacto da Liga das Nações seria parte integrante dos tratados 
nela concluídos – cuja pedra de toque seria a regulamentação do uso da força. 
No art. 16º, parágrafo 1º, o Pacto asseverava que

se um membro da Sociedade recorrer à guerra, contrariamente aos com-
promissos assumidos nos arts.&12, 13 ou 15, ele será ipso facto considerado 
como tendo cometido um ato de guerra contra todos os outros membros 
da Sociedade. Estes se comprometem a romper imediatamente com ele 
todas as relações comerciais ou !nanceiras, a proibir todas as relações en-
tre seus nacionais e os do Estado que tiver rompido o Pacto e a fazer que 
cessem todas as comunicações !nanceiras, comerciais ou pessoais entre os 

governo sérvio ao expansionismo imperial. Inevitavelmente, o episódio deu novo fôlego ao pan-eslavismo e 
a criação de sociedades secretas terroristas – cuja principal dentre elas assinou o evento inicial da Primeira 
Grande Guerra. Por consequência, os acontecimentos aproximaram a Áustria-Hungria da Alemanha, cuja 
pretensão expansionista já era visível em 1909. CLARK, Christopher. !e Sleepwalkers: How Europe Went to 
War in 1914. Londres: Harper Perennial, 2014, p. 62.
38  “His Majesty Government could not approve of an open violation of the Treaty of Berlin, nor recognize 
an alteration of it when the other Powers, and especially in this case Turkey has not been consulted.” Pronun-
ciamento de Edward Grey In: LAUTERPACHT, Hersch; BORCHARD, Edwin; MORRISON, Phoebe. 
Legal problems: the Far-Eastern question. Institute of Paci!c Relations, 1941, p. 135. 
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nacionais desse Estado e os de qualquer outro Estado, membro ou não da 
Sociedade.39

O tratado dispunha consequências especiais para a comissão de atos de 
agressão dentro do sistema de segurança coletiva – sem, contudo, de!nir a prá-
tica do uso da força como ilegal - além de impor às partes, em seu artigo 10º, 
o dever de assegurar a integridade territorial e a autonomia política de seus 
membros.40 Em que pese a ausência de uma obrigação de não-reconhecimento 
em ambos os dispositivos dirigida aos demais signatários, é possível veri!car 
que muitas das práticas elencadas no art 16º (e.g. proibição de manter relações 
comerciais e !nanceiras, interrupção das comunicações etc.) passariam a com-
por, no futuro, os regimes de não-reconhecimento impostos por resoluções do 
Conselho de Segurança. Além, o dispositivo preconizava que os atos de agressão 
poderiam produzir efeitos na forma de obrigações oponíveis aos omnes partes 
do Pacto, apontando para uma incipiente mudança na concepção bilateral da 
responsabilidade dos Estados. James Garner notou que um “verdadeiro dever de 
não-reconhecimento poderia ser abstraído de seu espírito e proposta [do Pacto]” 
– embora este não fosse, em de!nitivo, o posicionamento da maior parte de seus 
signatários.41 

Por sua vez, o Pacto Briand Kellogg (i.e. Pacto de Paris) serviu de corolário 
às limitações ao uso da força dispostas no Pacto da Liga. Em 27 de outubro 
de 1928, em Paris, 15 Estados !rmaram o primeiro instrumento convencional 
de proibição do uso da força42 – no qual foram fundamentados quase todos os 
esforços de não-reconhecimento de anexações territoriais até a Segunda Guerra 
Mundial. Logo adiante, em 1934, o Instituto de Direito Internacional adotou, 
em Budapeste, duas resoluções interpretativas sobre o instrumento as quais de-
claravam que “as partes signatárias não devem reconhecer como adquiridas de 

39  LIGA DAS NAÇÕES. Pacto da Liga das Nações, 1919. Disponível em português em: https://edis-
ciplinas.usp.br/plugin!le.php/4305249/mod_resource/content/1/Pacto%20da%20Sociedade%20%28ou%20
Liga%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%29.pdf
40  LIGA DAS NAÇÕES. Pacto da Liga das Nações, 1919. Disponível em português em: https://edis-
ciplinas.usp.br/plugin!le.php/4305249/mod_resource/content/1/Pacto%20da%20Sociedade%20%28ou%20
Liga%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%29.pdf
41  GARNER, James Wilford. Non-Recognition of Illegal Territorial Annexations and Claims to Sovereignty. 
#e American Journal of International Law, vol. 30, n. 4, p. 679-688, 1936, p. 682.
42  “Artigo 1º: As Altas-Partes contratantes declaram solenemente em nome de seus respectivos povos que 
condenam o recurso à guerra como solução das controvérsias internacionais e renunciam a ela tanto como 
instrumento de política nacional como em suas relações mútuas.” DUROSELLE, Jean-Baptiste. Histoire des 
Relations Internationales de 1919 à 1945. 12ª Ed, Paris: Armand Colin, 2001, p. 89.
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jure nenhuma vantagem territorial ou de outra natureza adquiridas de facto por 
violações do Pacto.”43 Nenhum Estado – com a exceção dos EUA – subscreveu 
explicitamente àquela interpretação. Além disso, em 1921, o Brasil propôs uma 
emenda ao Pacto da Liga que incorporava a obrigação de não-reconhecimento 
ao art. 10º, a qual não fora adotada.44 Adiante, o Peru e a Finlândia propuseram 
versões semelhantes em 1928 e 1929, igualmente recusadas pelo Conselho. 

A década imediatamente posterior à guerra não conheceu anexações terri-
toriais importantes entre Estados independentes. O ponto de in"exão de!nitivo 
para a doutrina de não-reconhecimento – e também a prova de força para o 
sistema de segurança coletiva da Liga - foi, indubitavelmente, a ocupação da 
Manchúria pelo Japão, em 1932. 

Ao !m da década de 1920, os japoneses já exerciam considerável in"uência 
sobre a província, apenas nominalmente sob soberania chinesa.45 Tendo em vista 
o estabelecimento de uma presença ainda mais efetiva no continente, ao menos 
desde 1930 o governo japonês já estudava planos para uma ocupação a longo 
prazo – para a qual o pretexto fora o assassinato de um Capitão da marinha 
japonesa em julho de 1931 na cidade de Moukden, ocupada sob a justi!cativa 
de proteção diplomática no mesmo mês.46 Simultaneamente, o governo liberal 
43  GARNER, James Wilford. Non-Recognition of Illegal Territorial Annexations and Claims to Sovereignty. 
#e American Journal of International Law, vol. 30, n. 4, p. 679-688, 1936, p. 684.
44  “All the members of the League of Nations consider null and void, pleno jure, the provisions of any inter-
national treaty concluded in the future which grant to a state which has made war contrary to Articles 12, 13 
and 15 of the Covenant, the following: (a) Indemnity for war costs and reparations for damage caused by the 
war; (b) Clauses relating to economic pressure against the conquered country; (c) #e annexation of territory; 
Consequently, all the members of the League of Nations agree to introduce at once into their legal systems 
provisions for the purpose of investing their governments with the following powers: 
1. To prohibit in the commercial centres of the country the issue of loans for the above mentioned modernities, 
and the quotation on their stock exchange of any bonds representing these indemnities;
2. To prohibit stock exchange transactions which are subject to the laws of the aggressor state, not only in 
respect of currency, but also in respect of any public or private securities whatever; in fact and in law.
3. To forbid nationals of the aggressor state to use the postal, telegraph and telephone services and the means 
of transport of those states which have remained faithful to the Covenant;
4. To adopt prohibitive duties on the import and export of goods from or to the aggressor state;
5. To break o%, prohibit or generally bring to an end all the relations referred to in the !rst paragraph of 
Article 16;
6. Not to recognize in any form, in their diplomatic and consular services, the sovereignty of the aggressor over 
the territories of the state attacked.
It shall be the duty of the Council to recommend to the various governments the measures to be applied, the 
sanctions will remain in force until, in the Council’s opinion, the exceptional measures imposed by the aggres-
sor state on the conquered country cease and until the usurped territory has been restored. All the members of 
the League recognize the competence of the Court of International Justice, in case of doubt, to determine de 
piano, at the request of one of the members, which has been the aggressor state.” MIDDLEBUSH, Frederick 
Arnold. Non-Recognition as a Sanction of International Law. Proceedings of the American Society of Interna-
tional Law at its annual meeting, vol. 27, p. 40–55, 1933, p. 43. 
45  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Histoire des Relations Internationales de 1919 à 1945. 12ª Ed, Paris: Ar-
mand Colin, 2001, p. 142. 
46  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Histoire des Relations Internationales de 1919 à 1945. 12ª Ed, Paris: Ar-
mand Colin, 2001, p. 143. 



 CAPÍTULO 15  - 295

liderado pelo Primeiro Ministro Wakatsùki Reijiro foi afastado e substituído 
por um gabinete conservador favorável a ocupação de toda a Manchúria.47

Imediatamente, a China apelou à Liga das Nações e propôs o boicote de 
mercadorias japonesas como retaliação à violação japonesa do Pacto de Paris. 
Entre setembro e outubro de 1931, o Conselho da Liga ordenou a retirada das 
tropas ocupantes ‘na medida em que fosse possível proteger os recursos e bens 
nipônicos no continente’ ainda sem, contudo, estabelecer nenhuma obrigação 
aos Estados-terceiros.48 A independência do Estado de Mandchouko foi decla-
rada no início de 1932, e sua submissão à administração militar japonesa asse-
gurada pelo assassinato, em Tóquio, do Primeiro-Ministro Inukai – conduzindo 
ao poder nomes importantes do Estado-Maior. 

Em Genebra, a reação da Liga fundou-se parcialmente sobre a chamada 
Comissão Lytton, a qual concluiu, em seu relatório em 2 de outubro de 1932, 
que o Japão criara na Manchúria uma ‘obra arti!cial’, sem personalidade jurídica 
cognoscível.49 Contra esta tese – e a demanda chinesa de que a Liga condenasse 
o Japão como agressor – a delegação nipônica argumentou que a China (sub-
mersa em con"itos civis há quase uma década) não constituía uma entidade 
governamental capaz de exercer a soberania sobre a província.50 Logo, em 11 de 
março, a Assembleia da Liga adotou sua resolução: declarou a incontestabilidade 
da soberania chinesa sobre a Manchúria e a ilegalidade das medidas militares to-
madas pelo Japão de 1931 em diante, bem como exortou todos os Estados a não 

47  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Histoire des Relations Internationales de 1919 à 1945. 12ª Ed, Paris: Ar-
mand Colin, 2001, p. 143-144.
48  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Histoire des Relations Internationales de 1919 à 1945. 12ª Ed, Paris: Ar-
mand Colin, 2001, p. 146.
49  “#e Japanese military operations began on September the 18, 1931, cannot be regarded as measures of 
legitimate self-defense, (though) this does not exclude the hypothesis that the o$cers on the spot may have 
thought that they were acting in self-defense. #e independence movement which had never been heard of 
in Manchuria before September 1931, was only made possible by the presence of Japanese troops and for this 
reason the present regime cannot be considered to have been called into existence by a genuine and sponta-
neous independence movement.” LAUTERPACHT, Hersch; BORCHARD, Edwin; MORRISON, Phoebe. 
Legal problems: the Far-Eastern question. Institute of Paci!c Relations, 1941, p. 57.
50  “Japan has argued that because of civil disorder, inability to give protection to foreigners in all portions 
of its territory, and occasional division of governmental authority, China has ceased to be an organized state 
and consequently is no longer entitled to rights under international law (…) #ere is support in diplomatic 
practice for the proposition that ‘normal application’ of international law ceases to be possible in cases where 
a state becomes helplessly disorganized and is not in a position to exercise an e%ective control over its territo-
ries, and that a state which has fallen into anarchy ceases to be a state to which normal rules of international 
law can be applied. It is also true that the international commission on extraterritoriality, appointed in 1925 
in pursuance of a Washingon Conference resolution, stated conclusions (…) which suggests “the inability 
of the Chinese government to enforce its laws in its own territory constitutes an obstacle to the immediate 
abolition of the extraterritoriality system. #ese propositions, however, cannot support the assertion that China 
has ceased to be a member of the Family of Nations subject to international law.” LAUTERPACHT, Hersch; 
BORCHARD, Edwin; MORRISON, Phoebe. Legal problems: the Far-Eastern question. Institute of Paci!c 
Relations, 1941, p. 51 e 53.
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reconhecerem situações, tratados e acordos cuja origem remetesse a violações 
do Pacto da Liga ou do Pacto de Paris. No entanto, a Assembleia não de!niu o 
Japão como agressor, e o Conselho não atingiu um consenso quanto as represá-
lias a serem executadas contra a ocupação.51 Em contrapartida, foi formado um 
Comitê Consultivo em fevereiro de 1933 com o mandato de recomendar um 
‘padrão de conduta administrativa’ para governos não-reconhecidos – primeiro 
órgão habilitado a traduzir o não-reconhecimento em medidas concretas, i.e., 
obrigações ‘de fazer’.52

A invasão da Manchúria desferiu o primeiro golpe sobre o sistema de segu-
rança coletiva estabelecido pela Liga e, mais especi!camente, sobre a competên-
cia do Conselho para reagir a casos de agressão. Todavia, mais impactante foi a 
conduta dos Estados Unidos frente ao acontecimento. Em 7 de janeiro de 1932, 
o Secretário de Estado do Presidente Herbert Hoover, Henry Stimson, enviou 
às chancelarias em Pequim e Tóquio um telegrama53 a!rmando que os EUA não 
reconheceriam nenhuma alteração territorial consolidada pelo recurso à força e 

51  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Histoire des Relations Internationales de 1919 à 1945. 12ª Ed, Paris: Ar-
mand Colin, 2001, p. 147.
52  “#e committee advised that the Manchukuo government should not be allowed to accede to any interna-
tional convention including the Universal Postal Union. It recommended that non-recognizing governments 
should not recognize any document issued by the Manchukuo government purporting to be a passport, nor 
should they admit o$cial quotations of Manchukuo currency. But the committee did suggest that without 
implication of recognition a citizen of Manchukuo could be granted a passport by a non-recognizing govern-
ment; transactions in Manchukuo currency could be allowed, since domestic currency is utilized in the same 
way as any other object of value obtainable in the international market; the nationals of a non-recognizing 
state could enter into contractual relations with anyone in Manchukuo, and even accept concessions or ap-
pointments from the authorities; and that non-recognizing governments could grant applications for the 
export of opium to Manchukuo provided the applicant produced an import certi!cate containing satisfactory 
indications that the opium would not be used for a purpose contrary to the Geneva Opium Convention of 
1925. #e committee even conceded that governments could maintain and replace consuls in Manchukuo, 
although these representatives were to be instructed not to act in such a way as to imply recognition. EDI-
TORS, Law Review. Non-Recognition: A Reconsideration.&University of Chicago Law Review: Vol. 22, No. 1, 
1954, p. 267.
53  “With the recent military operations about Chinchow, the last remaining administrative authority of the 
Government of the Chinese Republic in South Manchuria, as it existed prior to September 18th, 1931, has 
been destroyed. #e American Government continues con!dent that the work of the Neutral Commission 
recently authorized by the Council of the League of Nations will facilitate an ultimate solution of the di$-
culties now existing between China and Japan. But, in view of the present situation and of its own rights and 
obligations therein, the American Government deems it to be its duty to notify both the Imperial Japanese 
Government and the Government of the Chinese Republic that it cannot admit the legality of any situation 
de facto, nor does it intend to recognize any treaty or agreement entered into between those Governments, 
or agents thereof, which may impair treaty rights of the United States or its citizens in China, including 
those which relate to the sovereignty, the independence, or the territorial and administrative integrity of the 
Republic of China, or the international policy relative to China, commonly known as the Open-door policy; 
and that it does not intend to recognize any situation, treaty, or agreement which may be brought about by 
means contrary to the covenants and obligations of the Pact of Paris of August 27, 1928, to which treaty both 
China and Japan, as well as the United States, are parties.” In: EDITORS, Law Review. Non-Recognition: A 
Reconsideration.&University of Chicago Law Review: Vol. 22, No. 1, 1954, p. 262. O pronunciamento recuperou 
a fórmula de outra nota diplomática, expedida em maio de 1915, em face de um ultimatum oferecido à China 
pelo Japão. LAUTERPACHT, Hersch; BORCHARD, Edwin; MORRISON, Phoebe. Legal problems: the 
Far-Eastern question. Institute of Paci!c Relations, 1941, p. 135. 
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em violação ao Pacto de Paris. A mensagem foi o primeiro exemplo de adoção 
de uma política sistemática de não-reconhecimento de anexações territoriais 
por meio de um ato unilateral de caráter explicitamente sancionador, cujo ob-
jetivo era, segundo o sucessor de Stimson, William Castle, “tornar inválidos os 
espólios da guerra.”54 Logo, na doutrina Hoover-Stimson é possível encontrar o 
embrião da obrigação de não-reconhecimento desenvolvida na segunda metade 
do século. 

Todavia, o termo ‘não-reconhecimento’ ganhou tons distintos conforme a 
apreciação do intérprete – fosse ele o Presidente ou o Secretário de Estado. 
Hoover compreendia a doutrina como uma alternativa moderada às sanções de 
natureza mais agressiva, capaz de dissuadir o Japão a levar adiante sua política 
expansionista pela força da opinião pública e a invalidar tratados !rmados entre 
aquele Estado e a autoridade em Mandchukuo. Stimson, por sua vez, acredita-
va que o resultado natural do não-reconhecimento seria a retirada de missões 
diplomáticas do território ocupado e a execução de um embargo econômico 
estrito – ambos os quais levariam, segundo o Presidente, à guerra no Pací!co.55 
Com o objetivo de perpetuar sua versão da própria criação, Stimson convenceu 
o recém-eleito Franklin Roosevelt – com o qual encontrara mais semelhanças 
em temas de política externa do que com o próprio Hoover – a adotar a variante 
‘agressiva’ do não-reconhecimento – a qual permanece como modalidade favori-
ta dos regimes instituídos pelo CSNU.

A partir de 1932, a doutrina de não-reconhecimento foi mantida pelos 
EUA em relação à Manchúria,56, embora muito raramente marcasse presen-
ça em pronunciamentos unilaterais de Estados europeus. Porém, de 1934 em 
diante, o sistema de não-reconhecimento começou a se desintegrar, na medida 
em que alguns Estados reconheciam Mandchukuo como uma entidade inde-
pendente por meio da acessão a tratados ou da troca de legações diplomáticas.57 
54  EDITORS, Law Review. Non-Recognition: A Reconsideration.&University of Chicago Law Review: Vol. 
22, No. 1, 1954, p. 266.
55  STERNSHER, Bernard. #e Stimson Doctrine: F.D.R. versus Moley and Tugwell. Paci!c Historical 
Review, Vol. 31, N. 3, p. 281-289, 1962, p. 282. 
56  Em 17 de janeiro de 1933, o novo presidente Franklin D. Roosevelt ofereceu à imprensa um pronuncia-
mento em que con!rmava a adesão do novo governo à doutrina de não-reconhecimento do Extremo Oriente. 
STERNSHER, Bernard. #e Stimson Doctrine: F.D.R. versus Moley and Tugwell. Paci!c Historical Review, 
Vol. 31, N. 3, p. 281-289, 1962, p. 281. 
57  El Salvador ofereceu o reconhecimento em março de 1934, seguido pela Itália em novembro de 1937, pela 
Espanha no mês seguinte, pela Alemanha em janeiro de 1938, pela Polônia em outubro de 1938, pela Hungria 
em janeiro de 1939, pela Romênia em dezembro de 1939 e pela Finlândia em julho de 1941. EDITORS, 
Law Review. Non-Recognition: A Reconsideration.&University of Chicago Law Review: Vol. 22, No. 1, 1954, 
p. 269. Não se trata, contudo, de uma prática constitutiva capaz de refutar a crescente opinio juris atribuível 
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Além, a década de 1930 foi marcada pelo incremento no uso da força como 
meio de produzir rearranjos territoriais e, por consequência, num enfraqueci-
mento da Liga das Nações como organismo capaz de articular reações às amea-
ças à paz – especialmente no caso da anexação pela Itália da Etiópia, a qual opôs, 
novamente, dois membros da Liga. 

Uma tentativa frustrada de tornar a Etiópia parte do Império da Itália 
já havia sido lançada em 1896 – ocasião na qual as tropas italianas sofreram 
uma imprevisível derrota em Adoua. Um segundo plano de anexação somente 
fora executado, com êxito, no início de 1933, provocando uma reação tardia das 
demais potências europeias na Liga das Nações em outubro. A Liga reagiu ao 
promulgar uma primeira resolução condenando a Itália por violação do Pacto ao 
utilizar o recurso à guerra contra um Estado independente,58 bem como estabe-
leceu sanções de natureza econômica (especialmente de produtos de utilidade 
bélica, como as ligas de aço).59 Como reação, a Itália exortou todos os Estados 
a retirarem suas missões diplomáticas acreditadas junto ao governo de Addis 
Abeba, sob a justi!cativa de que a Etiópia deixara de existir enquanto Estado 
e, por consequência, não possuiria o direito de acreditar representantes estran-
geiros.60 

ao não-reconhecimento, uma vez que (i) El Salvador parece ter reconhecido Mandchukuo por inadvertência 
e (ii) Alemanha e Itália o !zeram após embarcarem em violações próprias contra a integridade territorial de 
outros Estados e deixarem a Liga das Nações, bem como se aliarem ao Japão às vésperas da guerra. LAUTER-
PACHT, Hersch; BORCHARD, Edwin; MORRISON, Phoebe. Legal problems: the Far-Eastern question. 
Institute of Paci!c Relations, 1941, p.5-6. 
58  Alguns autores sublinham que a condição da Etiópia como membro da Liga das Nações não descon-
sidera a grande reticência entre os países europeus quanto ao seu reconhecimento como Estado.“When the 
Ethiopian Empire applied for membership of the League of Nations in September 1923, the League’s Sixth 
Committee (Political Questions), whose job it was to examine the application, expressed doubts as to Ethi-
opia’s capacity to meet the conditions set out in Article 2, paragraph 1 of the Covenant – most importantly, 
the condition that League membership was only open to ‘self-governing’ entities. Of particular concern to 
the Committee was the ongoing and widespread practice of slavery in the Ethiopian Empire at that time. In 
consequence, the Sixth Committee elected to make Ethiopia’s accession to the Covenant conditional on its 
ful!lment of three conditions, or ‘special obligations’, as they were called.” PARFITT, Rose. #e Abyssinia 
Crisis and International Law. In& !e Process of International Legal Reproduction: Inequality, Historiography, 
Resistance&(Cambridge Studies in International and Comparative Law, pp. 57-76). Cambridge: Cambridge 
University Press, p. 63.
59  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Histoire des Relations Internationales de 1919 à 1945. 12ª Ed, Paris: Ar-
mand Colin, 2001, p. 185. 
60  “Furthermore, the Italian Government might insist that all foreign diplomatic representatives now ac-
credited to the Emperor of Ethiopia and now residing in Addis Ababa shall be withdrawn from the country 
on the assumption that, having been subjugated by force of arms, its territory annexed to the Kingdom of Italy 
and the Emperor having "ed the country, the Ethiopian state has ceased to exist and consequently there is no 
longer any place for diplomatic representatives of foreign countries therein. It is understood that this is what 
Italy is now demanding, and Germany has in e%ect complied with the demand by abolishing her legation at 
Addis Ababa, and by replacing her minister with a consul. #is is tantamount to recognition by Germany of 
Italian sovereignty over Ethiopia. #e diplomatic representatives of Great Britain, France and the United 
States accredited to the Negus still remain, however, at Addis Ababa, actually or constructively, but they are 
said to be recognized by the Italian government only as “friend and gentlemanly private citizens.” GARNER, 



 CAPÍTULO 15  - 299

Após a frustrada solução de appaisement por meio do Pacto Hoare-Laval 
– o qual propunha um desmembramento do território etíope em zonas de in"u-
ência – a Assembleia da Liga decidiu por suspender as sanções e seus membros 
interromperam praticamente todos os esforços para recuperar a independência 
da Etiópia, considerada como fait accompli.61 Tão somente o Reino Unido62 – 
cujos interesses no protetorado egípcio eram diretamente ameaçados pelo domí-
nio italiano da nascente do Nilo – os Estados Unidos, a União Soviética e alguns 
membros do Commonwealth recusaram-se a oferecer o reconhecimento de jure 
da soberania italiana sobre o território até 1938.63 

A peculiaridade do caso reside no fato de que, ao contrário da ocupação 
da Manchúria – a qual fora travestida pela criação de um novo Estado-fantoche 
sob controle japonês – a Etiópia fora diretamente anexada aos territórios colo-
niais italianos. Logo, não havia uma nova entidade passível de ser reconhecida 
ou não por terceiros, mas sim uma situação produzida à revelia do Pacto da 
Liga e do Pacto de Paris. Essa peculiaridade preocupava sobremaneira os demais 
Estados-membros, uma vez que a Itália poderia buscar expandir a territoriali-
dade dos tratados dos quais ela era signatária sem o consentimento das demais 
partes – bem como denunciar convenções !rmadas diretamente com o soberano 
etíope. Por esse motivo, em que pese o Conselho e a Assembleia da Liga não te-
nham imposto aos Estados-terceiros um dever objetivo de não-reconhecimento, 
ambos continuaram a reconhecer o governo do Imperador Selassie como o úni-
co representante legítimo do povo etíope frente à organização.64 Minimamente 
respeitado, o regime de não-reconhecimento se dissolveu em 1938 quando, sob 

James Wilford. Non-Recognition of Illegal Territorial Annexations and Claims to Sovereignty. #e American 
Journal of International Law, vol. 30, n. 4, p. 679-688, 1936, p. 679-680.
61  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Histoire des Relations Internationales de 1919 à 1945. 12ª Ed, Paris: Ar-
mand Colin, 2001, p. 187. 
62  “It is realized that the action which has now been taken by His Majesty’s Government involves&de fac-
to&recognition of the Italian Government as the government of the parts of Abyssinia which they control, but 
this is no more than the recognition of facts which&indisputably exist, and His Majesty’s Principal Secretary 
of State for Foreign A%airs would be prepared to state both to the Italian Government and, if necessary, in 
the House of Commons, that such is the attitude of His Majesty’s Government. It is appreciated too that in 
practice the distinction between such recognition and&de jure&recognition is small, though for political reasons 
it may still be desirable to retain it.” REINO UNIDO, Aide-Mémoire da Embaixada do Reino Unido ao 
Departamento de Estado. Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, Vol. III, 701.4184/61, 
Washington, 23 de dezembro de 1936. 
63  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA [EUA]. Memorando do Chargé d’A%aires na Itália para o 
Secretário de Estado Summer Wells. Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, Vol. III, 
741.65/659, Roma, 16 de novembro de 1938.
64  GARNER, James Wilford. Non-Recognition of Illegal Territorial Annexations and Claims to Sovereignty. 
#e American Journal of International Law, vol. 30, n. 4, p. 679-688, 1936, p. 682.
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protestos dos EUA, o Reino Unido ofereceu a Benito Mussolini o reconheci-
mento sobre suas possessões africanas, no auge da crise austríaca. 65 

Embora o episódio da anexação etíope tenha revelado um relativo ceti-
cismo entre os Estados europeus quanto ao não-reconhecimento, os dois anos 
anteriores à Segunda Guerra Mundial o excluirão temporariamente da prática 
europeia - desta vez frente ao expansionismo alemão na Europa Central.

Planos para a integração da Áustria à Alemanha remetiam, pelo menos, ao 
período imediatamente posterior à Primeira Guerra,66 mas somente foram con-
solidados em 1938, quando o recém-instaurado governo austríaco de Seyss-In-
quart, simpatizante do Partido Nacional-Socialista, ‘convidou’ as tropas alemãs 
a ocuparem o país. A reação imediata das potências foi praticamente nula – a 
França protestou contra o atentado à soberania austríaca, mas asseverou que 
condicionaria sua reação à da Grã-Bretanha.67 Esta, por sua vez, decidiu por dar 
início a negociações com a Alemanha e a Itália, de modo a apaziguar as tensões 
provocadas pelas anexações de 1937 e 1938. As tratativas resultaram em um 
gentleman’s agreement cuja cláusula mais importante era o reconhecimento, por 
parte da Grã-Bretanha, da soberania italiana sobre a Etiópia.68 A única exceção 
foram os Estados Unidos que, apesar de não concederem o reconhecimento da 

65  a retirada, da parte do Governo de Sua Majestade, do princípio de não-reconhecimento terá um efeito 
sério sobre a opinião pública neste país. A opinião pública nos Estados Unidos somente apoiará o Governo 
em medidas de cooperação pací!ca com outras nações amantes da paz (...) desde que tais medidas sejam 
destinadas a reestabelecer e manter os princípios do Direito e da moralidade internacionais. ESTADOS UNI-
DOS DA AMÉRICA [EUA]. Mensagem do Presidente Franklin D. Roosevelt ao Primeiro Ministro Neville 
Chamberlain. Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, Vol. I, 740.00/264b, Washington, 
17 de janeiro de 1938.
66  “Germany acknowledges and will respect strictly the independence of Austria, within the frontiers which 
may be !xed in a Treaty between that State and the Principal Allied and Associated Powers; she agrees that 
this independence shall be inalienable,excep twith the consent of the Council of the League of Nations.” 
TRATADO DE VERSALHES, Art 80º In: WRIGHT, Herbert. #e Legality of the Annexation of Austria 
by Germany. #e American Journal of International Law, Vol. 38, N. 4, 1944, p. 621-635, p. 621. Um disposi-
tivo de redação similar foi inserido no Tratado de Saint Germain. 
67  “#e French Government had no objection [obligation?] legal or moral to go to the assistance of Austria. 
For reasons of general security in Europe, however, and to prevent a situation which would make the de-
fense of Czechoslovakia more di$cult the French Government was prepared to go to any limit even to the 
extreme of war to defend Austria provided that France did not !nd herself alone, in other words, provided 
that England and Italy or at least England would go with her. He said that the French Government had on 
four separate occasions proposed to the British Government strong representations in Berlin. #e !rst time 
was just before Eden’s resignation. #e proposal was renewed a short time thereafter and on March 11 the 
French Government twice proposed to the British that the strongest possible representations be made in Ber-
lin.&» ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA [EUA]. Mensagem do Chargé d’A#aires Wilson ao Secretário 
de Estado Summer Welles. Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, Vol. I, 863.00/1471, 
Washington, 14 de março de 1938. A declaração francesa pode ser considerada em contraste com os acordos 
de consulta e de segurança !rmados entre França, Itália e Grã-Bretanha entre 1934 e 1935 concernentes à 
independência austríaca. WRIGHT, Herbert. #e Legality of the Annexation of Austria by Germany. #e 
American Journal of International Law, Vol. 38, N. 4, 1944, p. 621-635, p. 625.
68  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Histoire des Relations Internationales de 1919 à 1945. 12ª Ed, Paris: Ar-
mand Colin, 2001, p. 211-212. 
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anexação, estenderam seu tratado de extradição com a Alemanha para os terri-
tórios ocupados – preocupação não menos presente quanto a territorialidade dos 
tratados !rmados com Estados os quais se encontram, hoje, sob um regime de 
não-reconhecimento imposto pelo CSNU. A questão austríaca, por sua vez, foi 
solenemente sepultada até novembro de 1943 quando, por ocasião da assinatura 
em Moscou da Declaração da Áustria, os governos aliados a!rmaram que con-
sideravam a anexação como “nula e inválida.”69

Mais decisiva foi, contudo, a crise decorrente da paulatina incorporação 
dos territórios tchecos entre 1938 e 1939. Ao !m de 1937 a anexação dos Sude-
tos já insurgia como uma prioridade para Hitler e seus aliados germanó!los do 
Sudeten Deutsche Partei.70 O principal empecilho residia, entretanto, na existência 
de dois tratados de aliança entre a Tchecoslováquia e a França os quais obriga-
vam a segunda a intervir imediatamente em caso de violação do artigo 16º do 
Pacto da Liga pela Alemanha, bem como de um tratado com a União Soviética 
– cuja intervenção seria condicionada à francesa.71 Frente a recusa das lideranças 
tchecas em cumprir o plano de cessão de territórios proposto pelo Reino Unido, 
a França a!rmou que não mais interviria na hipótese de agressão alemã72 – o que 
foi interpretado como traição aos tratados de assistência !rmados entre os dois 
Estados na década de 1920. Tacitamente, a França abandonara o não-reconhe-
cimento do expansionismo alemão em sua fronteira oriental. 

Por consequência, a incorporação dos Sudetos tornou-se inevitável. As 
quatro potências – convidada a Itália e excluída a Tchecoslováquia – reuniram-
-se em Munique em 29 de setembro. A resolução pre!gurava a retirada total dos 
habitantes tchecos da província dos Sudetos e sua incorporação à Alemanha.73 
Criou-se um verdadeiro teatro de sombras sobre a ine!cácia do Pacto de Paris 
e do Pacto da Liga, o qual acreditava sustentar a paz continental sobre o pres-
suposto de que Hitler observaria suas obrigações convencionais dali em diante. 
Isto provou-se um equívoco trágico apenas três meses depois, quando tropas 

69  DECLARAÇÃO DA ÁUSTRIA In: WRIGHT, Herbert. !e Legality of the Annexation of Austria by 
Germany. #e American Journal of International Law, Vol. 38, N. 4, 1944, p. 621-635, p. 635.
70  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Histoire des Relations Internationales de 1919 à 1945. 12ª Ed, Paris: Ar-
mand Colin, 2001, p. 214. 
71  WRIGHT, Quincy. !e Munich Settlement and International Law. #e American Journal of International 
Law, vol. 33, no. 1, p. 12-32, 1939, p. 16.
72  WEINBERG, Gerhard; ROCK, William; CIENCIALA, Anna. Essay and re%ection: the Munich Crisis 
Revisited. #e International History Review, Vol. 11, No. 4, p. 668-688, 1989, p. 669. 
73  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Histoire des Relations Internationales de 1919 à 1945. 12ª Ed, Paris: Ar-
mand Colin, 2001, p. 229-230. 
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alemãs penetraram na Boêmia, na Morávia, até en!m ocuparem Praga em mar-
ço de 1939.74 Alguns dias depois, a Tchecoslováquia dissolveu-se enquanto Es-
tado, transformando-se em protetorado alemão sob reconhecimento tácito ou 
explícito de todo o continente – embora sob protesto dos EUA. Em março do 
mesmo ano, a mesma passividade assistiu à anexação da Albânia por força de 
um ultimatum da Itália. 

As reações dos Estados-terceiros às anexações territoriais conduzidas no 
curso da década de 1930 pelo Japão, Itália e Alemanha são ilustrativas do ceti-
cismo reinante quanto aos efeitos práticos do não-reconhecimento na reversão 
das consequências de atos de agressão. Com a exceção dos Estados Unidos e de 
alguns países americanos, nenhum Estado havia transformado o não-reconhe-
cimento de anexações territoriais pela força em doutrina incontornável de sua 
política externa às vésperas da Guerra e, mesmo naquele caso, não estava claro 
se a doutrina Stimson seria aplicável aos casos de anexações conduzidas por atos 
cometidos em legítima defesa.75 Com a relativa exceção das resoluções da pró-
pria Liga concernentes à ocupação da Manchúria, o período entreguerras não 
conheceu nenhuma manifestação convencional explícita da doutrina de não-re-
conhecimento exclusiva do contexto europeu.76 

Uma justi!cativa para a ausência de prática dos Estados nesse sentido 
pode ser extraída do modo como Hans Kelsen compreendia as consequências 
legais do ato de reconhecimento. Para Kelsen, o ato jurídico de reconhecimento 
expressaria a constituição de um fato, e não de uma vontade – de modo que 
a entidade reconhecida passaria a gozar dos direitos e obrigações estipulados 
pelo Direito Internacional geral como típicos dos Estados.77 Contudo, o direito 
subjetivo daqueles em expressar o reconhecimento de novas entidades ou si-
tuações não se formularia enquanto obrigação, de modo que não existiria um 
dever geral de se reconhecer uma dada entidade – mesmo que esta, de fato, 

74  WRIGHT, Quincy. !e Munich Settlement and International Law. #e American Journal of International 
Law, vol. 33, no. 1, p. 12-32, 1939, p. 30-31.
75  EDITORS, Law Review. Non-Recognition: A Reconsideration.&University of Chicago Law Review: Vol. 
22, No. 1, 1954, p. 262.
76  A postura diametralmente oposta da França e da Grã-Bretanha em relação à ocupação italiana da Etiópia 
ilustra o problema: enquanto a segunda esforçou-se para manter uma política de não-reconhecimento até 
auferir as vantagens necessárias para assegurar sua posição no condomínio egípcio-sudanês, a primeira não se 
engajou em nenhum momento em uma política ativa de reação (seja bilateralmente ou no âmbito da Liga das 
Nações) exceto no efêmero Pacto Hoarve-Laval.
77  KELSEN, Hans. Recognition in International Law: !eoretical observations. #e American Journal of In-
ternational Law, v. 35, n.4, p. 605-617, 1941, p. 609. 
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cumprisse os parâmetros de reconhecimento estipulados. 78Mutatis mutandis, o 
mesmo raciocínio pode ser aplicado aos casos de anexações territoriais, nos quais 
a faculdade dos Estados-terceiros em reconhecer a extensão jurisdicional a um 
novo território (Etiópia) ou a insurgência de um novo Estado (Mandchukuo) 
não se confundiria com um dever em fazê-lo – tese frontalmente combatida por 
Hersch Lauterpacht.79

Em análise da política de não reconhecimento executada como reação aos 
episódios ocorridos na Manchúria, Lauterpacht sublinhou o princípio ex injuria 
jus non oritur80 como fundamento para a doutrina. Em sua maioria, os Estados 
que aderiram à política de não-reconhecimento o !zeram sob a justi!cativa de 
que direitos subjetivos (contraídos por tratados ou pela obtenção de título terri-
torial) não poderiam ser adquiridos por meio de violações do direito existente. 
Portanto, o fato de que a doutrina de não-reconhecimento se fundamentava em 
um princípio reconhecido enquanto fonte de direito atribuiria-lhe o caráter de 
obrigação e não somente de faculdade. Nesse sentido, a adesão dos Estados ao 
não-reconhecimento poderia ser considerada em contraste com a máxima ex 
factis jus oritur – a qual, por sua vez, preconiza que o Direito pode sofrer altera-
ções frente a mudanças fáticas na realidade.81 Em função de seu incipiente de-
78  KELSEN, Hans. Recognition in International Law: !eoretical observations. #e American Journal of In-
ternational Law, v. 35, n.4, p. 605-617, 1941, p. 610. 
79  “It is this negation of the element of legal obligation and the assertion of the State’s right to full freedom 
of action in the matter of recognition which has identi!ed the established constitutive view so closely with 
the extreme assertion of sovereignty and rendered it so conspicuously open to attack. #at denial of the legal 
nature of recognition is, it is true, common also to the declaratory view. But there it is relatively innocuous. 
For on the declaratory view recognition is a formality or the expression of the wish to enter into diplomatic 
relations. #is being so, the circumstance that recognition is a question of political discretion would be of 
little consequence. But a theory which makes the very rise of international personality and of the concomitant 
rights and duties depend on the unrestricted will of sovereign States brings once more into prominence the 
doctrine of sovereignty in its most uncompromising form. It is not surprising that it has become the subject of 
disapproval and attack. What is not so easy to understand is why criticism directed against the traditional con-
stitutive view has assailed the sound heart of that doctrine, namely, that recognition is constitutive in its nature 
and has associated itself with the objectionable aspect of the constitutive doctrine, namely, with the conception 
of recognition as a political function.” LAUTERPACHT, Hersch. Recognition of States in International Law. 
#e Yale Journal of International Law, v.44, ed. 4 p. 386-458, 1942, p. 444. Lauterpacht também advogava em 
favor de uma verdadeira obrigação de não-reconhecimento.
80  Lauterpacht notou a importância atribuída ao princípio ex injuria jus non oritur pela Corte Permanente 
de Justiça Internacional. No caso das Zonas Livres, disputa entre a Suíça e a França, a Corte asseverou que 
a França não poderia invocar contra a litigante nenhuma mudança decorrente de transferências unilaterais 
da linha de costume – as quais a Corte considerou como ilegais. Na Opinião Consultiva de 1928, a Corte 
considerou que a Polônia não poderia invocar o fato de que, ao contrário de suas obrigações internacionais, ela 
falhara ao incorporar o tratado relevante ao direito doméstico polonês. No julgamento de 1927 do caso concer-
nente à Fábrica de Chórzow, a Corte dispôs sobre um aspecto da objeção à jurisdição apresentada pela Polônia 
ao estabelecer que ‘um princípio comumente aceito na arbitragem internacional (...) é o de que uma parte não 
pode reclamar quanto ao não-cumprimento de uma obrigação devida pela parte oponível se esta última teve 
seus meios para cumpri-la inviabilizados pela primeira.” LAUTERPACHT, Hersch; BORCHARD, Edwin; 
MORRISON, Phoebe. Legal problems: the Far-Eastern question. Institute of Paci!c Relations, 1941, p. 140. 
81  LAUTERPACHT, Hersch; BORCHARD, Edwin; MORRISON, Phoebe. Legal problems: the 
Far-Eastern question. Institute of Paci!c Relations, 1941, p. 143-144. 
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senvolvimento, o Direito Internacional estaria especialmente sujeito à in"uência 
de suas circunstâncias – o que não signi!ca que aquela se dê em relação à prática 
contrária a norma. Um equilíbrio entre os “fatos que criam direito” e o “império 
do direito contra a ilegalidade” deveria ser encontrado, segundo Lauterpacht, de 
modo a não permitir que violações exitosas se incorporassem ao Direito Inter-
nacional com disfarces de norma.82

De!nitivamente, não há de se falar em uma obrigação costumeira de não-
-reconhecimento antes de 1945, nem mesmo enquanto corolário da proibição 
ao recurso à força do Pacto de Paris. A prática do período revela, contudo, quatro 
avanços importantes em relação à natureza daquela doutrina: (i) o não-reconhe-
cimento possuiria certa "exibilidade formal, de modo a ser instaurado por atos 
unilaterais (Doutrina Stimson) ou multilaterais (resolução da Liga); (ii) sua in-
clusão em instrumentos de soft law anunciaria sua passagem de doutrina política 
a obrigação jurídica; (iii) as conclusões do Comitê Consultivo formado após a 
criação da Mandchukuo, embora não executadas, apontariam para o conteúdo 
da obrigação enquanto um regime complexo de não-reconhecimento e (iv) sua 
fundamentação enquanto consequência do princípio ex injuria jus non oritur re-
velaria a integração paulatina ao regime de responsabilidade internacional – na 
medida em que este evoluía em direção a uma concepção objetiva e não subjetiva 
das relações entre Estados. 

Cenário distinto era o do continente americano, no qual o impacto da dou-
trina Stimson e das Conferências Americanas e de codi!cação permitiu novas 
manifestações da doutrina – cujas origens remontam a própria experiência de 
formação do Direito Internacional no continente, nova manifestação da hubris 
idealista.

82  LAUTERPACHT, Hersch; BORCHARD, Edwin; MORRISON, Phoebe. Legal problems: the 
Far-Eastern question. Institute of Paci!c Relations, 1941, p. 143-144.
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4 NÃO!RECONHECIMENTO NA PRÁTICA 
AMERICANA ATÉ 1945: HUBRIS, NOVAMENTE?

“Desejamos nenhuma vitória senão a da paz; nenhum território senão o 
nosso; nenhuma soberania senão sobre nós mesmos”. Com estas palavras Elihu 
Root dirigiu-se às delegações dos países americanos na Terceira Conferência 
Americana (em 1906), simbolicamente sediada no Palácio Monroe, no centro 
do Rio de Janeiro.83 A ênfase de Root sobre a soberania e a independência po-
lítica dos Estados americanos reestruturou as relações hemisferiais em direção 
à paulatina redução do uso da força, acompanhados por novos institutos legais 
dele decorrentes84 – e.g. o não-reconhecimento. Todavia, este instituto provou-
-se bastante versátil no contexto das relações entre Estados americanos, assu-
mindo diferentes formulações em !ns do século XIX e ao longo da primeira 
metade do século XX – seja em relação a casos de anexações territoriais ou do 
reconhecimento de governos insurgentes. 

A prática de anexações territoriais no continente americano remete pri-
mordialmente ao expansionismo estadounidense dos anos 1820-1850 do qual 
o processo de independência e posterior anexação do Texas é ilustrativo. Neste 
caso, nada semelhante a uma doutrina de não-reconhecimento pode ser notado 
na prática de Estados-terceiros.85 Já em 1837 o Estado independente do Texas 
foi reconhecido de jure pelos Estados Unidos, e pela França em 1839 - ambos 
enviaram chargés d’a#aires a Houston e acreditaram legações permanentes em 
Washington e Paris. O reconhecimento britânico fora obtido somente no início 
da década seguinte quando o Foreign O$ce decidiu afastar suas ressalvas concer-
nentes à escravidão praticada no Texas e acreditar um representante do país em 
Londres.86 Nesse contexto, o Texas tornara-se uma entidade soberana e reconhe-
83  SCARFI, Juan Pablo. !e Hidden History of International Law in the Americas. Empire and Legal Networks. 
Oxford: Oxford University Press 2017, p. 156. 
84  SCARFI, Juan Pablo. !e Hidden History of International Law in the Americas. Empire and Legal Networks. 
Oxford: Oxford University Press 2017, p. 3. 
85  BROCK, Ralph. “!e Republic of Texas is no more”: an answer to the claim that Texas was unconstitutionally 
annexed to the United States. Texas Tech Law Review, Vol. 28, N. 1, p.680-742, 1997, p. 682-683.
86  “Great Britain was now willing to recognize Texas because she was sure that Mexico could not regain 
Texas. #e main reason, however, was perhaps found in the third treaty, providing for suppression of the 
African slave trade. (…) Because of the anti-slavery feeling. Palmerston felt that he could not o%er to grant 
recognition to Texas unless some concession was made in the matter of slavery (…) Great Britain’s recognition 
of Texas now seemed assured (…) Without the rati!cation of all the treaties, Texas independence would not 
be recognized by Great Britain. A great deal of time lapsed before such recognition would take place. During 
this time lapse, there was a change of government in Great Britain. On August 30 1841, the Melbourne min-
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cida internacionalmente – à revelia do movimento secessionista que possibilitou 
sua independência em relação ao México.87 Com a subsequente união aos EUA 
em 1845, os Estados europeus retiraram seus chargés acreditados em Houston, 
aquiescendo explícita ou implicitamente quanto à anexação e reconhecendo-a 
de jure.

Cenário distinto foi aquele das intervenções europeias dirigidas ao Méxi-
co e à Venezuela em 1864 e 1902, respectivamente. No curso do século XIX, a 
Espanha era compreendida como a grande ameaça à independência dos países 
americanos – notoriamente após a reanexação da ilha de Santo Domingo em 
1861, a qual fora protestada por praticamente todos os Estados do continente 
(com destaque para o Peru, o qual se recusou a reconhecê-la).88 Contudo, a inter-
venção francesa conduzida por Napoleão III contra o México89 – sob o pretexto 
de cobrança de dívidas e com o objetivo de estabelecer um novo governo mo-
nárquico - abriu margem para uma nova vaga de protestos contra a ingerência 
europeia na América Latina em um momento no qual os Estados Unidos, sub-
mersos em guerra civil, encontravam-se inaptos a executar a Doutrina Monroe.90 

Embora a unanimidade em condenar a intervenção não tenha se manifes-
tado de início, o governo peruano de Ramón Castilla conseguiu articular uma 
reação coletiva, sublinhando a importância dos Estados Unidos como elemento 
assegurador da independência dos demais Estados americanos. 91 A proposta 
previa o não-reconhecimento da Confederação enquanto Estado independente, 
bem como o bloqueio do acesso por navios confederados aos portos america-

istry fell, and the Peel government came to power. Palmerston was replaced by Lord Aberdeen. #e leaders 
of the Peel ministry let things stand as far as Texas was concerned. It was not until January 22, 1842, that 
the Texan Congress !nally approved the slave trade treaty.” NELSON, Robert. Britain and the annexation of 
Texas, with particular reference to the slavery question (1836--1845). Graduate Student #eses, Dissertations, & 
Professional Papers, n. 1710, 1964, p. 24-25.
87  O que demonstra o desencanto franco-britânico com o sistema de intervenções contrarrevolucionárias 
de 1830 em diante e a disposição dos Estados para reconhecer governos insurgentes caso as circunstâncias 
políticas lhe fossem favoráveis.
88  FRAZER, Robert. Latin-American projects to aid Mexico during the French Intervention. #e Hispanic 
America Historical Review, Vol. 14, n. 2, p. 377.
89  Toward the end of 1861 ships of Spain, France and England sailed for Vera Cruz with the avowed 
intention of taking possession of the custom-houses of two of three of the principal Mexican ports, and of 
satisfying their claims from the receipts. Within a few weeks after the arrival of the troops, and before the 
allies had done much more than seize Vera Cruz, the English and the Spanish leaders became dissatis!ed with 
the actions, and suspicious of the intentions of the French. Having soon reached an agreement with Mexico 
as to the claims of their respective governments, the forces of England and Spain withdrew in April 1862. #e 
Triple Alliance was dissolved, and the French were left with a free hand. BANCROFT, Frederic. !e French in 
Mexico and the Monroe Doctrine. Political Science Quarterly, Vol. 11, No. 1, p. 30-43, 1896, p. 32.
90  FRAZER, Robert. Latin-American projects to aid Mexico during the French Intervention. #e Hispanic 
America Historical Review, Vol. 14, n. 2, p. 378.
91  FRAZER, Robert. Latin-American projects to aid Mexico during the French Intervention. #e Hispanic 
America Historical Review, Vol. 14, n. 2, p. 383.
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nos e de correspondência postal – ambos conteúdos possíveis da obrigação de 
não-reconhecimento conforme executada pelo CSNU. O objetivo do plano era 
enfraquecer a Confederação e desencorajar ambos, o intervencionismo europeu 
e a atividade secessionista nas Américas.92 Em contraste com as expectativas de 
Castilla, contudo, o Secretário de Estado dos EUA William Seward recusou-se 
a assinar o Pacto Continental por precaução contra o possível reconhecimento 
da Confederação pelos Estados europeus, o que abriria espaço para uma futura 
intervenção britânica no con"ito. O não-reconhecimento do governo instau-
rado por Napoleão III pelo governo americano precisou aguardar até o !m de 
1865, quando, terminada a Guerra Civil, Seward declarou seu apoio ao governo 
republicano no México.93 Logo, frente à recusa dos EUA, o Pacto Continental – 
assim como outra iniciativa similar proposta pela Costa Rica - teve vida curta e 
não logrou emplacar uma política concertada de não-reconhecimento nas Amé-
ricas. Seu golpe fatal foi desferido pelo chanceler argentino Ru!no de Elizalde, 
o qual a!rmou que “... somente uma Europa unida poderia vencer a América, e 
isto (...) considero ser uma impossibilidade política.”94

Justamente uma versão atenuada desta ‘impossibilidade política’ ocorreu 
em 1902, quando uma coalizão de Estados europeus optou por implementar um 
‘bloqueio pací!co’95 ao porto de Caracas com o objetivo de exigir reparação por 
danos causados a cidadãos britânicos, italianos e alemães e suas propriedades em 
solo venezuelano.96 A intervenção em Caracas teve como consequência o reco-

92  FRAZER, Robert. Latin-American projects to aid Mexico during the French Intervention. #e Hispanic 
America Historical Review, Vol. 14, n. 2, p. 383.
93  On November 6 another step in advance was taken. Seward declared that Maximilian’s government was 
in direct antagonism to the fundamental policy and principle of our own. #erefore it could not be recognized; 
nor were the United States prepared to pledge themselves thereafter to recognize any political institutions in 
Mexico which were in opposition to the republican government there.’ #is was a diplomatic way of saying 
that thenceforth the republican interests in Mexico and those of the United States would be united. #is 
serious meaning was so plain to the French minister of foreign a%airs, that he felt constrained to remark, after 
Mr. Bigelow had !nished reading the dispatch, that its contents gave him neither pleasure nor satisfaction. 
BANCROFT, Frederic. !e French in Mexico and the Monroe Doctrine. Political Science Quarterly, Vol. 11, 
No. 1, p. 30-43, 1896, p. 32.
94  FRAZER, Robert. Latin-American projects to aid Mexico during the French Intervention. #e Hispanic 
America Historical Review, Vol. 14, n. 2, p. 384. 
95  “#e paci!c blockade was an innovation of the nineteenth century. It has only been resorted to a dozen or 
!fteen times, all told, under varying conditions imposed by the blockading states. It had no place in interna-
tional treaties. It has not had the sanction of the common consent and usage of nations. It has no de!nite place 
in the common law of nations. It is not capable of authentic de!nition by precise statement and limitation. 
It can therefore only be described in general terms as the investment of the ports or coasts of a state, in order 
to secure satisfaction of the demands of the blockading state which could not be obtained without coercion. 
PENFIELD, W. L. !e Anglo-German Intervention in Venezuela. #e North American Review, Vol. 177, No. 
560, p. 86-96, 1903, p. 89.
96  Os bloqueios portuários eram considerados uma espécie legítima de represália entre os Estados europeus, 
e foram utilizados com frequência ao longo do século XIX – inclusive com o objetivo de forçar os Países Baixos 
a reconhecerem a Bélgica como Estado independente em 1830. PENFIELD, W. L. !e Anglo-German Inter-
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nhecimento de!nitivo da Doutrina Monroe como princípio jurídico por parte 
das duas maiores potências europeias, o que se tornou evidente no memorando 
enviada pelo embaixador alemão ao Secretário de Estado dos EUA John Hay, 
às vésperas do início do bloqueio, a!rmando que “sob nenhuma circunstância, 
a ocupação permanente ou anexação de territórios na Venezuela será contem-
plada.”97 A resposta de Hay parafraseou um discurso proferido pelo Presidente 
#eodore Roosevelt em dezembro do ano anterior, no qual ele expunha sua 
visão sobre a execução da Doutrina Monroe aos demais países americanos:

A Doutrina Monroe trata-se de uma declaração segundo a qual não deve 
haver nenhuma expansão territorial de um Estado não-americano às ex-
pensas de um Estado americano em nosso solo. Todavia, esta doutrina não 
diz nada sobre as relações comerciais nos Estados do continente, de modo 
que não podemos garantir nenhum Estado proteção contra punições por 
atos ilícitos por ele cometidos, desde que tal punição não assuma a forma 
de aquisições territoriais por uma potência não-americana. 98

O pronunciamento de Roosevelt não estipulava um dever de não-reconhe-
cimento de anexações territoriais nas Américas aos demais Estados americanos, 
mas limitava a legitimidade das intervenções estrangeiras – o que, por consequ-
ência, denota que os EUA não estariam dispostos a reconhecer novas colônias, 
protetorados ou regimes estabelecidos no hemisfério sob tutela ou patrocínio de 
Estados europeus. Embora este princípio estivesse embebido no próprio espírito 
da doutrina Monroe, a diferenciação entre os dois tipos de intervenção política 
explicitou que a anexação de territórios no continente seria injusti!cável mes-

vention in Venezuela. #e North American Review, Vol. 177, No. 560, p. 86-96, 1903, p. 93. “But international 
law is supposed to rest upon international practice as well as upon fundamental principles, and when we turn 
to examine the actual practice of sovereign states, and especially that of the great powers during the nineteenth 
century, we !nd numerous examples of armed intervention on all sorts of grounds and pretexts. Intervention 
on grounds of morality or humanity, e.g., to put an end to great crimes and slaughter or to various forms of 
cruelty and oppression (as in the case of religious persecution), to prevent the extermination of a race or a 
needless di%usion of blood, to assure the triumph of right and justice, etc.; intervention on grounds of policy 
or interest, e.g., to secure the balance of power or maintenance of political equilibrium in Europe, to enforce 
protection of the persons and property of citizens or subjects of the intervening state, to prevent the spread 
of political heresy or revolution, to advance the interests of civilization, etc.; interventions on so-called legal 
grounds, for the sake of self-preservation, to prevent or terminate the unjusti!able or illegal intervention of 
another state, to enforce treaties of guarantee or fundamental principles of international law: these are some of 
the grounds or pre- texts which have been advocated as su$cient causes for armed intervention in particular 
cases.” HERSHEY, Amos. #e Calvo and Drago Doctrines. Articles by Maurer Faculty, p. 26-45, 1906, p. 41. 
97  PENFIELD, W. L. !e Anglo-German Intervention in Venezuela. #e North American Review, Vol. 177, 
No. 560, p. 86-96, 1903, p. 94-95.
98  PENFIELD, W. L. !e Anglo-German Interventtion in Venezuela. #e North American Review, Vol. 177, 
No. 560, p. 86-96, 1903, p. 87.
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mo como represália contra ilícitos cometidos pelo Estado americano ou com o 
propósito de exercitar a proteção diplomática – o que inseriu o não-reconheci-
mento no campo da responsabilidade dos Estados enquanto reação ao recurso 
a represálias impróprias. É bem verdade que a origem do pronunciamento do 
presidente americano encontra-se nas doutrinas Calvo99 e Drago100 - as primei-
ras reações ao bloqueio de Caracas as quais se posicionavam contra a legalidade 
da intervenção diplomática por razões pecuniárias.101

Paradoxalmente, o episódio encerrou o longo período de intervenções na 
forma de ‘bloqueios pací!cos’, os quais passaram a ser considerados obsoletos 
como método para se exigir satisfação por danos. A doutrina Calvo acabou por 
ser incluída em cláusula homônima à codi!cação produzida pela Conferência 
de Haia em 1907, a qual proibia a intervenção por razões pecuniárias – um dos 
embriões das limitações ao uso da força que seriam cristalizadas no Pacto da 
Liga, no Pacto de Paris e, en!m, na Carta da ONU. 

Mais rica do que a prática de não-reconhecimento de anexações territo-
riais nas Américas até 1918 foi a política de não-reconhecimento de governos 
e regimes políticos estabelecidos pela via revolucionária. Desde 1789 os Es-
tados Unidos haviam obedecido uma política de reconhecimento baseada em 
critérios fáticos, isto é, no controle do aparato governamental e na ausência de 
movimentos substanciais de resistência à autoridade recém-instalada.102 Inter-
99  Carlos Calvo argumentava que as intervenções europeias obedeciam a regras e princípios distintos daque-
las direcionadas à América – de modo que as primeiras fundavam-se em normas jurídicas compulsórias (como 
a balança de poder) enquanto as últimas justi!cavam-se pela proteção diplomática e pelo reconhecimento da 
soberania parcial dos Estados americanos. Ironicamente, as intervenções europeias raramente tinham como 
resultado a ocupação territorial de longo prazo, enquanto nas Américas este era o resultado mais comum nas 
situações em que o enforcement da Doutrina Monroe estava comprometido por di!culdades domésticas nos 
Estados Unidos (e.g. as intervenções francesa e espanhola no período da Guerra de Secessão). Por esse mo-
tivo, Calvo não condenava somente as intervenções propriamente militares, mas também aquelas de natureza 
diplomática as quais almejavam aplicar pressão econômica ou política a!m de executar dívidas ou reparações 
– de modo que o Estado não possuiria titularidade para obter reparação contra danos in"igidos contra parti-
culares. HERSHEY, Amos. !e Calvo and Drago Doctrines. Articles by Maurer Faculty, p. 26-45, 1906, p. 29. 
100  Autor de uma doutrina mais conservadora, o chanceler argentino Luis María Drago sustentava que a 
ocupação territorial seria inescapável nos casos de intervenção por razões pecuniárias, uma vez que o Estado 
ocupante precisaria de obter controle sobre a máquina governamental para executar a reparação em benefício 
dos credores (ou dele mesmo) – e disto subsistiria sua ilegalidade. Em que pesem suas diferenças, ambas 
as doutrinas sugeriam que ganhos territoriais permanentes ou temporários oriundos de intervenções para 
execução pecuniária deveriam ser combatidos e, por consequência, não reconhecidos pelos demais Estados 
americanos. Novamente, trata-se de um corolário lógico, e não de uma obrigação convencional oponível aos 
omnes. HERSHEY, Amos. !e Calvo and Drago Doctrines. Articles by Maurer Faculty, p. 26-45, 1906, p. 29.
101  HERSHEY, Amos. !e Calvo and Drago Doctrines. Articles by Maurer Faculty, p. 26-45, 1906, p. 27. 
102  “Eighteenth century events, particularly the American Revolution, completely altered traditional think-
ing about legitimacy of governments and created the need for the modern law of recognition. As a result of 
developments in revolutionary France after 1789, #omas Je%erson, the author of the !rst comprehensive 
statement on recognition in United States history, formulated a “great catholic policy of recognition” in accor-
dance with the precepts of the Enlightenment.” Because the legitimate monarch had been overthrown and 
replaced with a republican form of government, France’s new regime lacked legitimacy under the traditional 
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rompida brevemente por força da Guerra Civil – com o objetivo de evitar o 
reconhecimento da Confederação enquanto Estado por terceiros – a doutrina 
do reconhecimento de facto subsistiu intacta até os anos 1880, quando um novo 
parâmetro para a concessão de reconhecimento foi estipulado: a disposição do 
novo regime para cumprir com suas obrigações internacionais. A nova diretriz 
permitiu que os EUA não reconhecessem os governos venezuelano de Guzmán 
Blanco, em 1873, e de Porfírio Diaz no México, em 1884 – ambos os quais 
haviam se recusado a honrar dívidas a investidores americanos ou reparações 
devidas por violações a tratados bilaterais. 

Por sua vez, os Estados latino-americanos também produziram doutrinas 
próprias para o não-reconhecimento de governos. Uma primeira versão foi for-
mulada pelo chanceler equatoriano Carlos Tobar, cuja doutrina recusava o reco-
nhecimento a governos os quais atingiram o poder por vias não constitucionais e 
sem eleições livres.103 Sua inserção no Tratado de Paz e Amizade da Convenção 
Centro-Americana de 1907 estipulou aos omnes partes uma obrigação de não-
-reconhecimento de governos os quais atingiram o poder por via de golpes de 
Estado. Uma vez não reconhecidos, os Estados não teriam acesso aos mercados 
europeus para a obtenção de empréstimos ou para a venda de gêneros primários, 
bem como estariam ainda mais suscetíveis às intervenções dos EUA.104 

Apesar das altas expectativas, a aplicação da Doutrina Tobar à América 
Central não foi capaz de suscitar a estabilidade da região, uma vez que a cláusula 
de não-reconhecimento foi sucessivamente ignorada por grupos rebeldes e o re-
conhecimento dos EUA aos novos regimes era oferecido conforme conveniência 
e por discricionariedade do Departamento de Estado – visto que este país não 
era signatário do Tratado de 1907.105 De fato, o único governo insurreto o qual se 
de!nition applied by her sister states of Europe. Je%erson, however, believed the traditional rule to be outdated, 
and thus promoted the idea that recognition should be conferred on “any government... which is formed by 
the will of the nation.” Je%erson argued that as a matter of policy, the United States must respect the will of 
every nation by consistently applying the same principles she invoked during her own revolutionary struggle, 
however unappealing the United States might !nd the forms of those governments.’ Je%erson’s statements 
thus gave rise to the classical formation of the defacto principle of recognition, namely that the mere existence 
of a government was su$cient for recognition, and that the recognizing state need not address questions of 
the de jure legitimacy of the new government.” HENDERSON, Peter. Woodrow Wilson, Victoriano Huerta and 
the recognition issue in Mexico. #e Americas, Vol. 41, No. 2, p. 151-176, 1984, p. 154. 
103  HENDERSON, Peter. Woodrow Wilson, Victoriano Huerta and the recognition issue in Mexico. #e Amer-
icas, Vol. 41, No. 2, p. 151-176, 1984, p. 157.
104  STANSIFER, Charles. Application of the Tobar Doctrine to Central America. #e Americas, Vol. 23, N. 3, 
p. 251-272, 1967, p. 255.
105  STANSIFER, Charles. Application of the Tobar Doctrine to Central America. #e Americas, Vol. 23, N. 3, 
p. 251-272, 1967, p. 256. Novas crises revolucionárias ocorreram em Honduras (1907) e Guatemala (1907), 
bem como no México em 1920, quando o governo reconhecido de Venustiano Carranza foi derrubado por 
Álvaro Obregón.
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provou insustentável tão somente graças ao não-reconhecimento foi o do costar-
riquenho Federico Tinoco – estabelecido em 1917 e derrubado após dois anos 
de agruras contábeis e ameaças constantes de intervenção, além da proibição 
sumária de !gurar como signatário do Tratado de Versalhes.106 Ainda assim, por 
ocasião da arbitragem britânico-costarriquenha instaurada por consequência de 
alegadas reparações devidas pelo governo de Tinoco à Grã-Bretanha, o árbitro 
William Taft negou que a doutrina de não-reconhecimento possuísse caráter de 
obrigação jurídica universal ao a!rmar que:

O não-reconhecimento de um governo o qual clama por personalida-
de enquanto Estado é, normalmente, evidência apropriada de que aquele 
não atingiu o nível de controle e independência requeridos pelo Direito 
Internacional para ser considerado como tal. Todavia, quando o reconhe-
cimento de um governo pelas demais nações é determinado não após um 
inquérito sobre suas condições de facto enquanto soberano e controle go-
vernamental completo, mas sim sobre sua legitimidade, irregularidade ou 
origem, o reconhecimento perde muito de seu valor probatório – único 
elemento de preocupação para os estudiosos do Direito Internacional.107

Não obstante, o princípio de não-reconhecimento não só foi reiterado 
como expandido por ocasião da assinatura do Tratado Geral Americano de Paz 
e Amizade na Conferência de Washington, em 1923. Na ocasião, os signatá-
rios comprometeram-se a negar o reconhecimento de governos rebeldes, mas 
também daqueles os quais, em que pese terem alcançado o poder via eleições 
livres, eram compostos por membros de grupos armados revolucionários. Co-
patrocinador do tratado de 1907, o México (já sob o regime revolucionário) 

106  Federico Tinoco chegou ao poder por um golpe de Estado ‘pací!co’ em 1917, então Ministro da Guerra 
do governo anterior. A legitimação do regime foi forjada pela instauração de um Congresso subserviente ao 
Poder Executivo, mas tais medidas não foram su!cientes para convencer os EUA a oferecer o reconhecimento 
para o novo governo – em grande medida, graças ao forte oposicionismo de Woodrow Wilson em relação aos 
interesses econômicos de empresários estadounidenses na América Central. Eventualmente, o governo de 
Tinoco empreendeu diversos esforços para ser reconhecido (chegando até mesmo a declarar guerra à Alema-
nha), sem sucesso. No entanto, algumas repúblicas centro-americanas chegaram a reconhecer o governo de 
Tinoco (e.g. Guatemala e El Salvador) enquanto outras provaram-se mais adaptáveis à Doutrina Tobar, como 
Nicarágua e Honduras, e não ofereceram o reconhecimento. 
107  Laudo Arbitral do caso Tinoco por William Howard Taft In: STINSON, J. Recognition of de Facto 
Governments and the Responsibility of States. Minnesota Law Review, Vol. 9, N. 1, paper 1537, 1924, p. 4. 
Outros exemplos notáveis de laudos arbitrais os quais adotaram o mesmo standard para o reconhecimento 
de governos revolucionários foram os da Comissão de Petições entre Estados Unidos e Venezuela (1889) do 
Tribunal Arbitral Franco-Chileno (1901) no caso Dreyfuss Frères Cia. v. governo Pierola e o Tribunal Arbitral 
Franco-Peruano (1921); Ver também: BROWNLIE, Ian. ‘Recognition in theory and practice’, British Yearbook 
of International Law, vol. 53, p. 197, 1982, p. 200; WOOLSEY, H. L. !e non-recognition of the Chamorro Gov-
ernment in Nicaragua. #e American Journal of International Law, Vol. 20, N. 3, p. 543-549, 1926, p. 547-548.
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decidiu por não rati!car a nova convenção – a qual foi aplicada em duas ocasiões 
ao longo da década, contra os governos revolucionários de López Gutiérrez, 
de Honduras, e Emiliano Chamorro, da Nicarágua.108 Já na década de 1930, o 
Presidente Herbert Hoover foi compelido a renunciar em absoluto à política de 
não-reconhecimento frente a expiração do Tratado de 1923 e ao fracasso de sua 
execução contra o presidente Maximiliano Martínez, em El Salvador.109 Após 
duas décadas de ensaio, era evidente que o não-reconhecimento havia provocado 
efeitos colaterais indesejados quanto ao standing dos governos não-reconhecidos 
frente aos tribunais americanos, provocando uma onda de afastamento de imu-
nidades jurisdicionais em casos que contavam com o governo não-reconhecido 
como uma das partes.110 Pouco a pouco, a doutrina encontrava empecilhos prá-
108 O dispositivo foi aplicado em relação ao Presidente López Gutiérrez de Honduras, o qual havia alcan-
çado o poder por meio de uma revolução popular em 1920 e empreendeu um Golpe de Estado em 1923. 
O desfecho do con"ito se deu por intervenção direta dos EUA ao indicar o novo Presidente – por fora dos 
quadros do Tratado de 1923. Por sua vez, irregularidades na Nicarágua provocaram novos problemas para a 
Doutrina Tobar quando o General Emiliano Chamorro – o qual havia sido conduzido à presidência do país 
pelos marines americanos em 1916 – liderou uma rebelião armada para reconduzi-lo à presidência após o 
término de seu mandato em 1925. Após a eventual queda de Chamorro, os quadros de seu partido estavam 
povoados por ex-guerrilheiros e revolucionários (inelegíveis segundo o dispositivo de 1923), de modo que 
foi conduzido à presidência Adolfo Díaz, um aliado de Chamorro o qual não havia, contudo, engajado-se na 
rebelião. O interessante deste caso reside no fato de que nenhum questionamento foi colocado quanto ao con-
trole de facto exercido por Chamorro sobre o aparelho de Estado da Nicarágua, mas sim sua legitimidade – o 
que revela o impacto perene da Doutrina Tobar e do wilsonianismo nos tratados de 1907 e, especialmente, de 
1923. STANSIFER, Charles. Application of the Tobar Doctrine to Central America. #e Americas, Vol. 23, N. 
3, p. 251-272, 1967, p. 262; WOOLSEY, H. L. !e non-recognition of the Chamorro Government in Nicaragua. 
#e American Journal of International Law, Vol. 20, N. 3, p. 543-549, 1926, p. 546.
109  O golpe de Estado de"agrado por Maximiliano Martínez em 1931 em El Salvador preocupou o então 
Secretário de Estado Henry Stimson, o qual escrutinou de maneira aprofundada as provisões do Tratado 
de 1923 com o objetivo de veri!car se sua não-aplicação ao caso de Martínez seria possível – em função 
do posicionamento salvadorenho favorável ao intervencionismo americano. Após uma investigação in loco, o 
enviado do Departamento de Estado a San Salvador, Je%erson Ca%rey, concluiu que embora o regime fosse 
estável e popular, não existiam dúvidas quanto à participação de Martínez na revolta. Contudo, embora de 
origem política ilegítima, o governo de Martínez oferecia o tipo de estabilidade política e econômica favore-
cida pelos EUA e, por consequência, não despertara nenhuma animosidade verdadeira entre os formuladores 
de política externa em Washington. De 1932 em diante, alguns países centro-americanos – notadamente a 
Costa Rica – favoreciam o reconhecimento do governo Martínez e passaram a interceder junto aos EUA de 
modo a concretizá-la. Em paralelo, praticamente todos os Estados europeus abandonaram a política de não-
-reconhecimento em coordenação com Washington e reconheceram o novo governo salvadorenho em 1932. 
STANSIFER, Charles. Application of the Tobar Doctrine to Central America. #e Americas, Vol. 23, N. 3, p. 
251-272, 1967, p. 268-271.
110  Em um caso decidido em Massachussets alguns meses antes do reconhecimento do governo mexicano 
de Obregón, alguns juízes decidiram no sentido de compreender o pólo passivo da ação como o Estado mexi-
cano – reconhecido pelos Estados Unidos – e não o governo de Obregón. Obviamente, tratava-se de uma so-
lução !ctícia e pouco útil enquanto precedente. Por sua vez, o não-reconhecimento do governo bolchevique de 
1917 provocou o não-reconhecimento, em igual medida, das imunidades jurisdicionais daquele governo, mas 
não do governo menchevique de Kerensky, cujos representantes continuavam servindo como embaixadores em 
solo americano. Logo, os processos que tinham o governo menchevique como parte não sofreram anulação. 
Posteriormente, no caso Oliver Trading Co. v. México, uma corporação americana iniciou um processo contra 
o governo mexicano em um tribunal de Nova York com o objetivo de obter reparações. Os advogados do réu 
defenderam a tese de que as imunidades jurisdicionais do Estado mexicano proibiriam a adjudicação do caso 
pelo Poder Judiciário dos EUA. Entretanto, o caso só foi admitido retroativamente após o Poder Executivo ter 
concedido o reconhecimento ao novo governo e, por consequência, as imunidades jurisdicionais restauradas. 
DICKINSON, Edwin. Recent recognition cases. American Journal of International Law, Vol. 19, n. 1, p. 263-
272, 1925, passim. 
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ticos à sua execução conforme a fórmula de Tobar, de modo a favorecer alterna-
tivas menos radicais.

Dentre todos os presidentes americanos da primeira metade do século XX, 
contudo, nenhum favoreceu mais a doutrina de não-reconhecimento do que 
Woodrow Wilson – o qual acrescentou à doutrina o requisito de ‘legitimidade’ 
ou ‘constitucionalidade’ proposto por Tobar. Na tentativa de evitar a política de 
frequentes intervenções militares de seus antecessores, Wilson optou por adotar 
o não-reconhecimento como resposta aos golpes de Estado que levaram ao po-
der o Coronel Prestenary e o General Tinoco, na Costa Rica111, e notadamente 
Victoriano Huerta à presidência do México.112 

Ainda em 1912, um intenso debate entre os juristas mexicanos havia sido 
instaurado após a acessão de Huerta à presidência quanto a constitucionalida-
de de seu governo – absolutamente ignorado pelo então Presidente americano 
William Taft, o qual aderiu à doutrina do reconhecimento de facto após obter 
garantias de que Huerta estaria disposto a cumprir com suas obrigações interna-
cionais devidas aos EUA. A posse de Wilson, contudo, reverteu o posicionamen-
to americano e direcionou a discussão sobre o ato de reconhecimento ao campo 
da ‘moralidade jurídica’ – cuja inspiração na Doutrina Tobar é inconfundível.

Wilson optou por evitar todos os atos unilaterais os quais poderiam, ainda 
que subliminarmente, denotar seu reconhecimento do novo governo, de modo 
que nenhum novo representante americano foi lotado na Cidade do México 
ao longo do ano de 1913 e até mesmo atos protocolares entre os dois países 
eram !rmados com extrema cautela. A decisão provocou enorme insegurança 
da parte do próprio governo mexicano – o qual presumiu que a continuidade 
das negociações referentes ao reconhecimento iniciadas pelo embaixador nome-
ado por Taft signi!cavam a expectativa de um reconhecimento vindouro – mas, 
principalmente, entre os comerciantes e proprietários americanos que viviam no 
111  BAKER JR., George. Woodrow Wilson’s use of the non-recognition policy in Costa Rica. #e Americas, Vol. 
22, No. 1, p. 3-21, 1965, p. 5.
112  HYDE, Charles. Concerning the recognition of new governments by the United States. #e American Jour-
nal of International Law, vol. 13, no. 2, p. 306-308, 1919. “Huerta clearly possessed control over the machinery 
of state. He arguably enjoyed the assent of the people to the exclusion of signi!cant opposition to his author-
ity. Emiliano Zapata, a constant source of trouble to Mexican governments from 1910 to 1917, made no open 
declaration against Huerta, and as of the end of February, the possibility existed that the two would cooperate. 
In the north, Governor Venustiano Carranza hesitated for several days before openly opposing Huerta, but in 
early March, his revolution seemed moribund. #e pesky anti-Madero rebels, principally under the leadership 
of Pascual Orozco in the north, had generally made their peace with the Huerta administration.” HENDER-
SON, Peter. Woodrow Wilson, Victoriano Huerta and the recognition issue in Mexico. #e Americas, Vol. 41, No. 
2, p. 151-176, 1984, p. 160.
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país, os quais haviam bene!ciado-se de certos privilégios ao longo de pratica-
mente uma geração e sentiam-se preteridos por Huerta em benefício de outros 
estrangeiros (a Grã-Bretanha havia oferecido seu reconhecimento em fevereiro 
de 1913 em desa!o às orientações dos EUA, e outros Estados europeus estavam 
na iminência de fazê-lo).113 Restrito por tais empecilhos, Wilson optou por uma 
exasperada expedição de bloqueio ao porto de Veracruz, em 1914, a qual impe-
diu que o governo Huerta tivesse acesso a armas importadas da Europa – o que, 
eventualmente, provocou sua queda.114 

A política de não-reconhecimento executada contra o governo Huerta des-
nudou uma característica daquela a qual se encontra no cerne da discussão deste 
trabalho – e que seria também escancarada por ocasião dos episódios envolven-
do o não-reconhecimento do governo salvadorenho de Martínez: a recusa em 
se oferecer o reconhecimento simplesmente mostrou-se incapaz de impedir a 
subsistência dos governos não-reconhecidos e, eventualmente, o recurso à força 
ou a intervenção política foram utilizados para afastá-los – a analogia com o 
Iraque de Saddan Hussein é inegável. Por esse motivo, o não-reconhecimento 
parece subsistir em um entrelugar de dois pólos: a responsabilidade interna-
cional e a segurança coletiva - de modo que ora sua natureza assemelha-se à 
obrigação devida pelos omnes à comunidade internacional em resposta à uma 
grave violação de normas peremptórias, ora como sanção preliminar ou paralela 
a contramedidas mais efetivas. 

O não intervencionismo norte-americano na primeira metade do sécu-
lo XX também fomentou o reaparecimento –em instrumentos convencionais 
e acordos bilaterais – da obrigação de não-reconhecimento de aquisições de 
territórios via conquista. Se comparada à prática europeia é evidente que, às vés-
peras da Segunda Guerra Mundial, os Estados americanos encontravam-se em 
um estágio mais avançado de desenvolvimento de uma obrigação geral daquela 
113  Meanwhile, Great Britain had taken the lead on the recognition question as Wilson deliberated over the 
issue. Because of the United States’ primacy in the Americas, other nations generally preferred to follow rather 
than lead in hemispheric matters. But when the United States failed to act, Great Britain stepped into the 
void, remaining faithful to its age-old test for recognition based on a government’s “promise of stability and 
performance.” As early as February 22, British Foreign Minister Sir Edward Grey outlined the procedure by 
which Huerta would receive formal recognition from the monarch. Great Britain, the second largest investor 
in Mexico, also hoped for a prompt resolution of the claims questions. In addition, concern for the fate of her 
nationals abroad also prompted Great Britain to lean toward recognition. Finally, after delaying because of a 
desire to follow the United States lead, the British broke rank, and extended recognition to Huerta on March 
31, 1913. HENDERSON, Peter. Woodrow Wilson, Victoriano Huerta and the recognition issue in Mexico. #e 
Americas, Vol. 41, No. 2, p. 151-176, 1984, p. 170.
114  HENDERSON, Peter. Woodrow Wilson, Victoriano Huerta and the recognition issue in Mexico. #e Amer-
icas, Vol. 41, No. 2, p. 151-176, 1984, p. 170.
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natureza. Até 1945 diversos instrumentos compulsórios e recomendatórios con-
denaram explícita ou implicitamente a aquisição de territórios pelo uso da força, 
assim como a concessão de reconhecimento por parte de Estados-terceiros. O 
primeiro destes dispositivos foi a Declaração de Princípios de Cooperação e 
Solidariedade Interamericana, fruto da 1ª Conferência Americana realizada em 
Washington D.C em 1890 – a qual recomendou aos Estados que considerassem 
como nulos os tratados que dispusessem sobre a transferência de títulos terri-
toriais obtidos pela força, bem como declarou como ilegal a conquista enquanto 
forma de obtenção de territórios.115 Cláusula semelhante foi inserida ao Projeto 
nº 30 do Código Panamericano de Direito Internacional, embora carente de 
qualquer e!cácia.116

Declarações similares foram inscritas em outras resoluções multilaterais 
– notadamente na Declaração de Direitos e Deveres dos Estados, promulgada 
em 1933 em Montevidéu e na 8ª Conferência, realizada em Lima em 1938, 
bem como em resoluções de instituições privadas como o Instituto Americano 
de Direito Internacional e na Declaração do México de 1945.117 Contudo, o 
exemplo mais ilustrativo da inserção do não-reconhecimento enquanto obri-
gação convencional foi o Pacto Saavedra-Lamas (ou Tratado de Não-Agressão 
e Conciliação), o qual serviu de prelúdio pra o desfecho da Guerra do Chaco 
travada entre Bolívia e Paraguai. 

Iniciado em 1932, o con"ito con!gurou-se em torno de uma disputa terri-
torial sobre a região do Chaco Boreal e estendeu-se até o ano de 1935, quando 
uma coalizão de diplomacias americanas liderada pela chancelaria argentina de 
Carlos Saavedra-Lamas articulou as negociações entre os dois beligerantes com 
fundamento nos princípios protegidos pelo pacto. A primeira declaração verbal 
de Saavedra-Lamas quanto ao não-reconhecimento de alterações fronteiriças 
pelo uso da força deu-se em Washington em 1933 – a qual inspirou o espírito do 
pacto de unir os povos sul-americanos em ‘ação solidária’ contra a agressão ex-

115  FIRST INTERNATIONAL AMERICAN CONFERENCE. Washington D.C, 1889-1890. 
116  MIDDLEBUSH, Frederick Arnold. Non-Recognition as a Sanction of International Law. Proceedings of 
the American Society of International Law at its annual meeting, vol. 27, p. 40–55, 1933, p. 43.
117  INSTITUTO AMERICANO DE DIREITO INTERNACIONAL. Estudo Preparatório concernen-
te aos Direitos e Deveres dos Estados. Eighth International Conference of American States, Non-recognition 
of the Acquisition of Territory by Force (Lima, 22 December 1938) 34 American Journal of International Law Sup 
190 (October 1940) at 197. Inter-American Juridical Committee, Rea$rmation of Fundamental Principles of 
International Law (Rio de Janeiro June 1942) 37 American Journal of International Law Sup 23 ( January 1943) 
at 24. Inter-American Reciprocal Assistance and Solidarity (Act of Chapultepec) (Chapultepec, 6 March 1945) 60 
Stat. 1831, TIAS 1543, Preamble.
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pansionista.118 Logo, o Pacto (assinado no Rio de Janeiro em outubro do mesmo 
ano) tornou-se não apenas o primeiro instrumento natural da América do Sul a 
condenar a ‘guerra de agressão’- em alusão mais restritiva ao termo ‘guerra como 
instrumento de política nacional’ adotada pelo Pacto de Paris – mas o primeiro 
no mundo a criar uma obrigação convencional nos moldes da doutrina Stim-
son.119 Se dentre os signatários iniciais encontravam-se a Argentina, o Brasil, o 
Chile, o México, o Paraguai e o Uruguai, até abril de 1934 pelo menos outras 12 
nações americanas já haviam aderido ao instrumento, seguidas pela Itália.120 Vale 
notar que a adoção da cláusula de não-reconhecimento gerou considerável co-
moção popular na Argentina sob o slogan “a vitória não gera direitos!” e rendeu 
a Saavedra-Lamas o Prêmio Nobel da Paz em 1934.121 

Não obstante a verborragia em torno do dever de não-reconhecimento du-
rante a primeira metade do século XX nas Américas, é preciso não perder de 
vista o fato de que a massiva maioria dos instrumentos mencionados não possuía 
caráter vinculativo, mas sim meramente recomendatório – e, portanto, somente 
se con!gurariam como obrigações na medida em que re"etissem uma norma 
costumeira.122 Além disso, no caso da Convenção de Direitos e Deveres !rmada 
em Montevidéu em 1933, é preciso sublinhar que dois Estados-partes (o Peru 
e o Brasil) não a rati!caram, sob o argumento de que não haveria um dever de 
não-reconhecimento costumeiro próprio para a codi!cação – em que pese am-
bos os governos terem apresentado à Liga das Nações projetos de emenda do 
Pacto da Liga consagrando tal obrigação apenas cinco anos antes. 123

118  JESSUP, Philip. !e Saavedra Lamas Anti-War Draft Treaty. #e American Journal of International Law, 
Vol. 27, No. 1, p. 109-114, 1933.
119  JESSUP, Philip. !e Saavedra Lamas Anti-War Draft Treaty. #e American Journal of International Law, 
Vol. 27, No. 1, p. 109-114, 1933, p. 111.
120  JESSUP, Philip. !e Argentine Anti-War Pact. #e American Journal of International Law, Editorial 
Comment, Vol. 28 No. 1, p. 538-542, 1934, p. 134.
121  JESSUP, Philip. !e Saavedra Lamas Anti-War Draft Treaty. #e American Journal of International Law, 
Vol. 27, No. 1, p. 109-114, 1933, p. 111. 
122  PERT, Alison. !e “Duty” of Non-recognition in Contemporary International Law: Issues and Uncertainties. 
Legal Studies Research Paper No. 13/96, Sidney Law School, #e University of Sidney, 2013, p. 3-4.
123  PERT, Alison. !e “Duty” of Non-recognition in Contemporary International Law: Issues and Uncertainties. 
Legal Studies Research Paper No. 13/96, Sidney Law School, #e University of Sidney, 2013, p. 3-4.
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5 CONCLUSÃO

A prática de não-reconhecimento até 1945 acumulou, de maneira irregular, 
exemplos de declarações unilaterais e multilaterais destinadas a estabelecer obri-
gações jurídicas ou doutrinas políticas aplicáveis contra anexações territoriais e 
governos revolucionários ou secessionistas. Entretanto, sua constante ine!cácia 
para dissuadir o Estado agressor ou o regime de governo a retornarem ao status 
quo ante impediu que ela se !rmasse como obrigação jurídica oponível aos omnes 
enquanto corolário da proibição ao uso da força decorrente do Pacto de Paris ou 
da Carta da Liga das Nações. Logo, somente após a instauração da Comissão 
de Direito Internacional da ONU e o início do projeto codi!cador sobre a res-
ponsabilidade dos Estados, paulatinamente o não-reconhecimento ganhou con-
tornos de obrigação jurídica pertencente ao regime de reação a sérias violações 
de normas peremptórias – sem, contudo, desaparecer do sistema de segurança 
coletiva e nem dos pronunciamentos unilaterais dos Estados. Dessa maneira, o 
não-reconhecimento parece ter se estabelecido como um instituto jurídico hí-
brido, no qual a sanção aplica-se, simultaneamente, como consequência política 
e jurídica.

Esta pesquisa permite a conclusão de que o conteúdo da obrigação de não-
-reconhecimento – tal qual esculpido pelo CSNU em diversas resoluções con-
cernentes ao con"ito Israel-Palestina, à República Turca do Norte do Chipre, à 
Namíbia, à Rodésia do Sul etc. – inspirou-se com alguma frequência na prática 
dos Estados anterior a 1945. Especialmente, ao estipular uma dimensão ‘positiva’ 
do não-reconhecimento – proibindo o estabelecimento de relações diplomá-
ticas, econômicas e militares, bem como fomentando a denúncia de tratados 
com a entidade não-reconhecida – o Conselho parece levar em consideração as 
ocasiões em que o não-reconhecimento foi aviltado como sanção em diversos 
momentos da História. Por óbvio, a incorporação do conceito de normas pe-
remptórias ao regime de responsabilidade internacional também permitiu que a 
obrigação se revelasse como objeto de litígios judiciais internacionais, não sem 
perder de vista a prática dos Estados acima investigada. Recorrendo novamente 
a Reinhart Koselleck, a História não é mais do que um sistema complexo de 
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‘repetições e rupturas’ do qual a obrigação de não-reconhecimento é apenas um 
componente no campo da responsabilidade dos Estados. 
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CAPÍTULO 16

MONUMENTOS DISSONANTES E O 
DIREITO INTERNACIONAL: ENTRE A 

CONSERVAÇÃO E A DESTRUIÇÃO
Giovani Rodrigues da Silva Júnior1

1 INTRODUÇÃO

Desde o início de sua expansão, após a Segunda Guerra Mundial, o Direito 
Internacional do Patrimônio Cultural emergiu como resposta a diferentes pro-
blemas conexos à conservação do patrimônio cultural em suas variadas formas e 
nos mais distintos domínios,2 tais como: na ocasião de con"itos armados;3 com-
bate à exportação e importação ilícitas de bens culturais;4 proteção do patrimô-
nio mundial,5 subaquático6 e imaterial;7 e proteção e promoção da diversidade 
das expressões culturais.8 Apesar de fragmentado, todo o regime jurídico é per-
meado por diretrizes que, de modo amplo, objetivam a proteção e salvaguarda do 
patrimônio cultural em seus diversos campos de especialidade.

1  Graduando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Membro pesquisador do Stylus Curia-
rum – Grupo de Pesquisa em Cortes e Tribunais Internacionais CNPq/UFMG.
2  BLAKE, Janet.&International Cultural Heritage Law. Oxford: Oxford University Press, 2015; FORREST, 
Craig.&International Law and the Protection of Cultural Heritage. Nova Iorque: Routledge, 2010.
3  UNESCO. Convenção para a Proteção de Bens Culturais em caso de con%ito armado, 1954.
4  UNESCO. Convenção Relativa às Medidas a serem Adotadas para Proibir e Impedir a Importação, Exportação 
e Transferência de Propriedades Ilícitas dos Bens Culturais, 1970; UNIDROIT. Convenção da UNIDROIT sobre 
Bens Culturais Furtados ou Ilicitamente Exportados, 1995.
5  UNESCO. Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, 1972.
6  UNESCO. Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, 2001.
7  UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 2003. 
8  UNESCO. Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 2005.



322 - CADERNOS DE DIREITO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Esse ímpeto preservacionista do Direito Internacional se baseia na concep-
ção de que o patrimônio cultural é “um grupo de recursos herdados do passado 
com o qual as pessoas se identi!cam, como um re"exo e expressão dos seus 
valores, crenças, conhecimentos e tradições em constante evolução”,9 devendo, 
portanto, ser protegido e conservado para que possa ser transmitido às gerações 
futuras. Essa noção de continuidade intergeracional, contudo, é dotada de algu-
mas instabilidades.

As comunidades e seus indivíduos tendem a reinterpretar e ressigni!car 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.10 É o que ocorre, atualmente, com alguns monumentos dissonantes.

Em diversos países, monumentos relacionados a ideologias racistas, segre-
gacionistas, colonialistas ou autoritárias, tornaram-se alvo de atos de destruição. 
Esse fenômeno pôde ser vislumbrado de forma clara após o assassinato de Ge-
orge Floyd, em 2020, ocasião em que protestos antirracistas se espalharam por 
diversas cidades do globo e procederam, entre outros atos, ao desmantelamento 
de bens culturais que remetiam a !guras e ideais agora preteridos por suas co-
munidades.

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 intrin-
secamente positivo.

Dito isso, a presente pesquisa busca analisar a problemática de como a des-
truição de monumentos dissonantes pelas comunidades em que estão inseridos 
pode ser compreendida à luz das obrigações internacionais. 

9  De!nição adotada pela Convenção-Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Patrimônio 
Cultural para a Sociedade (2005).
10  SUNDER, Madhavi. Cultural Dissent. Stanford Law Review, Stanford, v. 54, n. 3, p. 495-567, abr. 2002.
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Desse modo, almeja-se responder às seguintes questões: (i) podem os mo-
numentos dissonantes, de forma abstrata, serem considerados patrimônio cul-
tural sob o atual regime jurídico internacional e, portanto, abarcados por suas 
diretrizes? Se sim, (ii) existem obrigações que impõem aos Estados o dever de 
proteger e conservar esses bens culturais? E, por !m, (iii) como o fenômeno 
pode ser analisado à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos? 

Para tanto, primeiramente se delimitará o que são monumentos dissonan-
tes apresentando-se o contexto do fenômeno de destruição (seção 2). Após, se 
analisará quais são os elementos comuns aos diferentes instrumentos legais na 
de!nição do termo patrimônio cultural pelo Direito Internacional e se é possí-
vel a!rmar que os monumentos dissonantes se enquadram abstratamente nesse 
conceito (seção 3).

Posteriormente, veri!car-se-á concretamente se os tratados globais sobre 
patrimônio cultural e o direito consuetudinário impõem aos Estados a obriga-
ção de proteger e conservar os monumentos dissonantes (seção 4). Finalmente, 
se apresentará 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, argumenta-se que apesar de se enquadrarem abstratamente 
ao conceito de patrimônio cultural e se submeterem as diretrizes de seu regime 
de proteção e a muitas disposições 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 se defende que não é possível aferir a existência de um 
direito ou dever de destruição dos monumentos dissonantes, seja no regime in-
ternacional de proteção do patrimônio cultural ou no sistema global de proteção 
dos direitos humanos.

Por !m, propõe-se que o fenômeno de destruição dos monumentos dis-
sonantes 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 signi!ca a adoção de uma solução pro-
porcional, que rechaça tanto a destruição quanto a manutenção honrosa desses 
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bens, preservando ao mesmo tempo os valores da conservação 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 disso-
nantes sob a ótica do Direito Internacional, faz-se necessário, primeiramente, 
delimitar o contexto em que esse fenômeno ocorre, bem como quais bens cultu-
rais 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 de!nição apresentada por Rodney Harrison, pode-se di-
zer que a categoria monumentos dissonantes engloba “não apenas o patrimônio 
de regimes políticos autoritários, mas também os locais associados com a ex-
periência e perpetração de massacres, atrocidades e genocídios, prisões e locais 
de internamento e o patrimônio de antigas governanças coloniais”.11 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 monu-
mentos nasce de forma dinâmica, através de uma constante reanálise e reinter-
pretação do patrimônio cultural pela sociedade. Quando não mais convergem 
os sentimentos sociais e aqueles cristalizados nos bens, estes últimos se tor-
nam então malquistos e rejeitados, alvos a serem desmantelados. Cita-se alguns 
exemplos desse fenômeno.

Na Ucrânia, diversos monumentos erguidos durante o período soviético, 
considerados pró-russos e antidemocráticos, foram destruídos durante recentes 
manifestações nacionalistas.12 Nos Estados Unidos e na África do Sul, nações 
que vislumbram o acirramento de con"itos étnicos, os alvos foram estátuas his-

11  HARRISON, Rodney. Heritage: critical approaches. Londres: Routledge, 2013.
12  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; SHEBELIST, Serhii. “Leninfall”: #e lack of adequate commemoration policy in Ukraine 
provokes the new tide of the “war of monuments”. !e Day. Kiev, 30 set. 2013. Disponível em: http://day.kyiv.
ua/en/article/ society/leninfall. Acesso em: 18 jul. 2020.

https://edition.cnn.com/2013/12/08/world/europe/ukraine-protests/
http://day.kyiv.ua/en/article/society/leninfall
http://day.kyiv.ua/en/article/society/leninfall
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tóricas vinculadas a !guras controversas dos períodos coloniais e segregacionis-
tas, as quais também foram dani!cadas durante protestos populares.13

Em 2020, o assassinato de George Floyd, um homem negro, por policiais 
brancos na cidade estadunidense de Mineápolis, serviu como elemento cata-
lizador para uma gigantesca onda de distúrbios civis de cunho antirracista e 
anticolonial por todo o mundo.14 Entre as ações que foram tomadas pelos ma-
nifestantes também !gurou a destruição e a dani!cação de diversos monumen-
tos ligados a personalidades de períodos segregacionistas e colonialistas. Entre 
os alvos, estátuas de Edward Colston e Winston Churchill, no Reino Unido;15 
Je%erson Davis, Williams Carter Wickham e Cristóvão Colombo, nos Estados 
Unidos;16 e do Rei Leopoldo II, na Bélgica.17

Esses atos demonstram como a ação de reanálise e reinterpretação de mo-
numentos é geral e se realiza de forma comum em distintas sociedades. Outro 
ponto de convergência entre eles são os argumentos utilizados para sua legiti-
mação: os defensores dos atos asseveram que a conservação desses monumentos 
con!gura culto e homenagem a ideologias, personalidades e narrativas com-
pletamente 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 gua-
rida – moral ou legal – para a defesa de bens que expressam ideais discrimi-
natórios ou antidemocráticos, sendo sua destruição forma legítima de cessar a 
transmissão desses discursos.18

13  STANCILL, Jane. Protesters topple Silent Sam Confederate statue at UNC. !e News & Observer. Ralei-
gh. 21 ago. 2018. Disponível em: https://www.newsobserver.com/news/local/education/article217035815.
html. Acesso em: 18 jul. 2020; 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 mai. 2017. Disponível em: https://www.theguardian.com/
cities/2017/ may/01/gun-shoot-civil-war-statues-new-orleans. Acesso em: 18 jul. 2020; TOMLINSON, Si-
mon. Memorials to British colonials attacked across South Africa as protesters demand statues honouring 
‘racist’ !gures from its past are removed. Daily Mail. Londres. 14 abr. 2015. Disponível em: https://www.
dailymail.co.uk/news/article-3038655/Memorials-British-colonials-attacked-South-Africa-protesters-de-
mand-statues-honouring-racist-!gures -past-removed.html. Acesso em: 18 jul. 2020.
14  RAHIM, Zamira; PICHETA, Rob.&#ousands 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-"oyd-
-global-protests-intl/index.html. Acesso em: 18 jul. 2020.
15  LANDLER, Mark.&‘Get Rid of #em’: a Statue Falls as Britain Confronts Its Racist History. !e New 
York Times, 2020. Disponível em: https://www.nytimes.com/2020/06/08/world/europe/ edward-colston-stat-
ue-britain-racism.html?searchResultPosition=4. Acesso em: 18 jul. 2020.
16  DIAZ, Johnny&et al.&How Statues Are Falling Around the World: statues and monuments that have long 
honored racist !gures are being boxed up, spray-painted - or beheaded. !e New York Times, 2020. Disponível 
em: https://www.nytimes.com/2020/06/24/us/confederate-statues-photos.html. Acesso em: 18 jul. 2020.
17  PRONCZUK, Monika; ZAVERI, Mihir.&Statue of Leopold II, Belgian King Who Brutalized Congo, 
Is Removed in Antwerp. !e 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.
18  Para uma análise mais profunda sobre os valores da destruição de monumentos: BISSELL V, E. Perot. 
Monuments to the Confederacy and the Right to Destroy in Cultural-Property Law.&!e Yale Law Journal, v. 

https://www.newsobserver.com/news/local/education/article217035815.html
https://www.newsobserver.com/news/local/education/article217035815.html
https://www.theguardian.com/cities/2017/may/01/gun-shoot-civil-war-statues-new-orleans
https://www.theguardian.com/cities/2017/may/01/gun-shoot-civil-war-statues-new-orleans
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3038655/Memorials-British-colonials-attacked-South-Africa-protesters-demand-statues-honouring-racist-figures-past-removed.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3038655/Memorials-British-colonials-attacked-South-Africa-protesters-demand-statues-honouring-racist-figures-past-removed.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3038655/Memorials-British-colonials-attacked-South-Africa-protesters-demand-statues-honouring-racist-figures-past-removed.html
https://edition.cnn.com/2020/06/01/world/george-floyd-global-protests-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/06/01/world/george-floyd-global-protests-intl/index.html
https://www.nytimes.com/2020/06/08/world/europe/edward-colston-statue-britain-racism.html?searchResultPosition=4
https://www.nytimes.com/2020/06/08/world/europe/edward-colston-statue-britain-racism.html?searchResultPosition=4
https://www.nytimes.com/2020/06/24/us/confederate-statues-photos.html
https://www.nytimes.com/2020/06/09/world/europe/king-leopold-statue-antwerp.html
https://www.nytimes.com/2020/06/09/world/europe/king-leopold-statue-antwerp.html
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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 in"igir o patrimônio de ou-
tras 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 concre-
to é que se é capaz de de!nir, com exatidão, se um bem subsome-se à de!nição 
de patrimônio cultural19 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 de!nição 
jurídica desse conceito.

Essa veri!cação 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 as diretrizes que regem a área. Sendo assim, saber se os monumen-
tos dissonantes preenchem os requisitos gerais presentes nas distintas de!nições 
de patrimônio cultural é compreender se a eles também são aplicadas as mesmas 
diretrizes.

No processo de identi!cação e delimitação do patrimônio cultural no Di-
reito Internacional pode-se a!rmar que, de forma quase unânime, se encontram 

128, n. 4, p. 1130-1172, fev. 2019.
19  Cumpre destacar que ainda existem discussões sobre o uso e escopo dos termos patrimônio cultural e bem 
cultural no Direito Internacional. Sendo assim, para se evitar quaisquer confusões terminológicas, optou-se 
por utilizar ambos de forma intercambiável (em um sentido amplo), priorizando o primeiro, por ser mais re-
cente e frequente na bibliogra!a. Sobre o debate: PROTT, Lyndel V.; O’KEEFE, Patrick J. ‘Cultural Heritage’ 
or ‘Cultural Property’?&International Journal of Cultural Property, v. 1, n. 2, p. 307-320, jul. 1992; BLAKE, Janet. 
On De!ning the Cultural Heritage.&International and Comparative Law Quarterly, v. 49, n. 1, p. 61-85, jan. 
2000; FRIGO, Manlio. Cultural property v. cultural heritage: a “battle of concepts” in international law?.&Re-
vue Internationale de La Croix-rouge/International Review of !e Red Cross, v. 86, n. 854, p. 367, jun. 2004.
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presentes dois elementos interconexos, os quais os monumentos dissonantes 
tendem a preencher: valor e continuidade. Sobre o tema, assevera Janet Blake:

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 fu-
turas gerações. Outro importante aspecto do patrimônio cultural é a sua 
ligação com a identidade do grupo, sendo tanto um símbolo da identidade 
cultural de um grupo autodeterminado, seja uma nação ou um povo, e um 
elemento essencial na construção da identidade daquele grupo.20

Note-se que o conceito de patrimônio cultural é concebido como um le-
gado recebido do passado, enriquecido no presente e que deve ser protegido e 
transmitido às gerações futuras (continuidade). Isso porque, ele está estritamen-
te ligado à ideia de algo que é valioso e essencial à identidade e dignidade de 
grupos e indivíduos. Essa noção de signi!cância tem raízes em distintos valo-
res (histórico, artístico, estético, cientí!co, cultural, educacional, econômico), os 
quais são utilizados como critérios de identi!cação e seleção.

Ambos os elementos citados são encontrados, ainda que de maneira im-
plícita, nos diversos instrumentos legais, de caráter vinculante ou não, que com-
põem todo o regime jurídico. No caso da Convenção da UNESCO de 1954 
para a Proteção dos Bens Culturais em caso de Con"ito Armado (Convenção 
de Haia), a qual inaugurou o estabelecimento e expansão da regulação do tema,21 
de!niu-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 (...)”.22

Traços semelhantes podem ser extraídos nas de!nições presentes nas re-
comendações adotadas pela Conferência Geral da Organização da UNESCO 

20  BLAKE, 2000, p. 83-84. Do original: “What then are the common elements of cultural heritage as un-
derstood in international law? First, is the sense that it is a form of inheritance to be kept in safekeeping and 
handed down to future generations. Another important aspect of cultural heritage is its linkage with group 
identity and it is both a symbol of the cultural identity of a self-identi!ed group, be it a nation or a people, and 
an essential element in the construction of that group’s identity.”
21  Houve tentativas anteriores de se regular o patrimônio cultural no âmbito internacional, mas ainda de 
forma muito tímida, como na Convenção Concernente às Leis e Costumes da Guerra Terrestre, adotada nas 
Convenções de Haia de 1907, e no Tratado sobre a Proteção de Instituições Artísticas e Cientí!cas e de Mo-
numentos Históricos (Pacto Roerich), de 1935.
22  UNESCO, 1954, art. 1. A de!nição completa abarca ainda&sítios arqueológicos, conjuntos de construções, 
obras de arte, manuscritos, livros, coleções cientí!cas e os edifícios cujo objetivo “principal e efetivo seja, de 
conservar ou de expor” esses bens culturais.
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nos anos subsequentes23 e pela estabelecida na Convenção Relativa às Medidas a 
Serem Adotadas para Proibir e Impedir a Importação, Exportação e Transferên-
cia de Propriedades Ilícitas dos Bens Culturais de 1970 (Convenção de Paris).24

Em mesmo raciocínio, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mun-
dial, Cultural e Natural, de 1972 (Convenção do Patrimônio Mundial), esta-
beleceu, para seus !ns, como patrimônio cultural os monumentos, conjuntos e 
sítios de “valor universal excepcional” do ponto de vista da história, arte, ciência, 
etnologia, estética ou antropologia.25 Outros documentos posteriores, globais 
e regionais, também compartilham as mesmas características comuns em suas 
de!nições terminológicas.26

Merece destaque também a prática comum de se estabelecer inventários 
ou listas de patrimônios culturais, que nada mais são que a con!rmação que 
determinado bem atende aos requisitos supramencionados. Diante da impossi-
bilidade de se proteger todo o patrimônio, estabelece-se valores eletivos com o 
intuito de decidir quais bens se sobressaem em importância e/ou representativi-
dade, sobre esses recaindo especial atenção. Nesse norte, a Lista do Patrimônio 
Mundial é, sem dúvidas, a mais conhecida.27 

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 quali!cados 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 

23  UNESCO. Recomendação sobre princípios internacionais aplicáveis às escavações arqueológicas, 1956; UNES-
CO. 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.
24  UNESCO, 1970, art. 1: “Para os !ns da presente Convenção, a expressão ‘bens culturais’ signi!ca quais-
quer bens que, por motivos religiosos ou profanos, tenham sido expressamente designados por cada Estado 
como de importância para a arqueologia, a pré-história, a história, a literatura, a arte ou a ciência, e que per-
tençam às seguintes categorias: (...)”.
25  UNESCO, 1972, art. 1.
26  Como exemplos, pode-se citar a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003) 
e a Convenção de Faro (2005). Essa última estipula que patrimônio cultural “constitui um conjunto de recur-
sos herdados do passado que as pessoas identi!cam, independentemente do regime de propriedade dos bens, 
como um re"exo e expressão dos seus valores, crenças, saberes e tradições em permanente evolução” (art. 2, a), 
enquanto a primeira de!ne patrimônio cultural imaterial como “as práticas, representações, expressões, conhe-
cimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados 
- que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu 
patrimônio cultural” (art. 2).
27  A lista foi estabelecida pela Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972, e hoje conta 
com mais de 1120 bens inscritos. 
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mesma razão, a possuir importante valor histórico, devendo assim serem prote-
gidos e transmitidos às gerações futuras.

O Complexo de Auschwitz-Birkenau, Campo de Concentração e Exter-
mínio Nazista Alemão (1940-1945)28 foi inscrito em 1979 na Lista do Patri-
mônio Mundial29 pelo Comitê do Patrimônio Mundial.30 Na declaração acerca 
do valor universal excepcional do monumento, adotada pelo órgão, consta que:

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 trans-
missão às gerações mais jovens e um sinal de alerta das muitas ameaças 
e consequências trágicas de ideologias extremas e negação da dignidade 
humana.31 – grifo nosso

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 signi!cativos 
estágios da história humana”,32 foi também o que permitiu a inserção dos Sítios 
das Colônias Penais Australianas em 2010.33

A presença de monumentos dissonantes em inventários de patrimônios 
culturais também é vislumbrada no âmbito interno dos Estados. Isso é relevante 
28  Originalmente o complexo foi incluído na Lista do Patrimônio Mundial sob o nome de “Campo de 
Concentração de Auschwitz”, nomenclatura alterada em 2007 durante a 31ª Sessão do Comitê do Patrimônio 
Cultural após pedidos do governo polonês; UNESCO. Decisions adopted at the 31st Session of the World Heritage 
Committee, Christchurch, 2007. p. 138.
29  UNESCO. Documento CC-79/CONF.003/13. Cairo, 1979. Disponível em: https://whc.unesco.org/archi-
ve/ 1979/cc-79-conf003-13e.pdf. Acesso em: 15 jan. 2020.
30  O Comitê do Patrimônio Mundial é um dos órgãos criados pela Convenção do Patrimônio Mundial 
de 1972 e, entre outras funções, decide pela inscrição ou exclusão de bens na Lista do Patrimônio Mundial.
31  UNESCO, 2007, p.137-138.
32  Para o Comitê do Patrimônio Mundial, um bem possui “valor universal excepcional” para !ns de inscrição 
na Lista do Patrimônio Mundial quando atende um dos dez critérios estipulados nas Diretrizes Operacio-
nais para a Implementação da Convenção do Patrimônio Mundial. 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.
33  UNESCO. Report of the decisions adopted by the world heritage committee at its 34th session (WHC-10/34.
COM/20). Paris, 2010. p. 198: “Os Sítios das Colônias Penais Australianas constituem um exemplo excepcio-
nal do modo pelos quais os convencionais sistemas penitenciários e de trabalho forçado foram transformados, 
nas principais nações europeias dos séculos XVIII-XVIX, em um sistema de deportação e trabalhos forçados 
que formaram parte do vasto projeto colonial do Império Britânico (...)”.

https://whc.unesco.org/archive/1979/cc-79-conf003-13e.pdf
https://whc.unesco.org/archive/1979/cc-79-conf003-13e.pdf
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porque ao Direito Internacional do Patrimônio Cultural, assim como em outras 
áreas do ordenamento internacional, aplica-se o princípio da complementarida-
de. Trata-se da noção, expressa na Convenção do Patrimônio Mundial, de que 
a proteção do patrimônio cultural no âmbito nacional é muitas vezes insatisfa-
tória, cabendo à coletividade internacional, sem substituir a ação dos Estados, 
etherla-la e!cazmente.34 Dessa maneira, não raramente o papel de identi!cação 
dos bens é posto a cargo desses últimos sujeitos.35

Nesse sentido, dois exemplos podem ser citados. O primeiro é o dos Esta-
dos Unidos, onde o National Historic Preservation Act de 1966 instituiu o Regis-
tro Nacional de Locais Históricos, uma lista composta por distritos, sítios, cons-
truções, estruturas e objetos de relevância para a história, arquitetura, arqueolo-
gia e cultura estadunidense.36 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.37 Este fato repete-se no âmbito estadual, 
onde, inclusive, a classi!cação destas propriedades como patrimônio histórico e 
cultural está gerando resistências a suas remoções e desmantelamento.38

O segundo é a situação assemelhada encontrada no Brasil. Obras como 
o Monumento às Bandeiras e a estátua de Borba Gato, São Paulo, erguidas 
em homenagem aos bandeirantes, continuam a !gurar como bens tombados e 
protegidos pela legislação pátria como patrimônio cultural local,39 ainda que sob 

34  UNESCO, 1972, preâmbulo: “Considerando que, diante da amplitude e da gravidade dos novos perigos 
que os ameaçam, cabe à coletividade internacional participar da proteção do patrimônio cultural e natural de 
valor universal excepcional, prestando assistência coletiva que, sem substituir a ação do Estado interessado, irá 
completá-la e!cazmente (...)”.
35  A Convenção do Patrimônio Mundial, por exemplo, estabelece que os Estados-parte devem submeter ao 
Comitê do Patrimônio Mundial um inventário dos bens culturais e naturais situados no seu território para 
!ns de inscrição na Lista (art. 11, 1), a qual não poderá ocorrer sem o consentimento desse (art. 11, 3). Cita-se 
também a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003), que dispõe em seu art. 11 
que “cada Estado-parte deve: (...) b) entre as medidas de salvaguarda mencionadas no parágrafo 3 do Artigo 
2, identi!car e de!nir os diversos elementos do patrimônio cultural imaterial presentes em seu território, com 
a participação das comunidades, grupos e organizações não-governamentais pertinentes.”
36  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. National Historic Preservation Act (Public Law 89-665). 1966. 
Seção 101.1.
37  Consulta disponível em: https://www.nps.gov/subjects/nationalregister/database-research.htm. Acesso 
em: 18 jul. 2020. Ao todo, mais de cem monumentos e sítios são listados quando utilizada a chave de pesquisa 
“confederate”.
38  Neste sentido, cita-se a recente decisão da Suprema Corte do Alabama, proferida no caso State of Ala-
bama v. City of Birmingham and Randall L. Wood"n em 27 de novembro de 2019, onde o Tribunal reco-
nheceu a aplicabilidade do Alabama Memorial Preservation Act a um monumento confederado situado em 
Birmingham. Decisão disponível na íntegra em: https://acis.alabama.gov/displaydocs.cfm?no=985272&even-
t=5MW0LKRVT. Acesso em: 20 dez. 2019.
39  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 O"cial do Estado de São Paulo: 
Seção I, p. 16, 08 mai. 1985; SÃO PAULO (Município). Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

https://www.nps.gov/subjects/nationalregister/database-research.htm
https://acis.alabama.gov/displaydocs.cfm?no=985272&event=5MW0LKRVT
https://acis.alabama.gov/displaydocs.cfm?no=985272&event=5MW0LKRVT
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crescente crítica e atos de protestos, devido ao papel destas !guras no extermínio 
de povos autóctones.40

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. Iro-
nicamente, é justamente suas ligações com os fatos, personalidades ou contextos 
controversos que tendem a os tornarem signi!cantes, principalmente do ponto 
de vista da história, para !ns de proteção.

Suas presenças em inventários de patrimônios culturais são a demonstra-
ção de que, a princípio, monumentos dissonantes podem possuir valores que os 
quali!quem 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 identi!cação desses bens. Dessa forma, podemos a!rmar que, por 
preencherem os requisitos que moldam a categoria jurídica “patrimônio cultural” 
no âmbito internacional, aos monumentos dissonantes aplicam-se as 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 signi!ca ipso facto que recai sobre quaisquer 
Estados a obrigação de proteger esses bens ou de não os destruir. As diretrizes 
do Direito Internacional do Patrimônio Cultural encontram-se positivados ma-
joritariamente em instrumentos sem força vinculante, como as recomendações e 
declarações aprovadas pela Conferência Geral da UNESCO.41

Assim, a próxima seção se dedicará a analisar se existem obrigações con-
vencionais ou consuetudinárias, para além de disposições de soft law, que im-

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Resolução 05/91, de 05 de abril de 1991. Diário 
O"cial da Cidade de São Paulo: p. 11, 10 abr. 1991.
40  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; DAMASCENO, Victoria; VERPA, 
Danilo. Estátua do Bandeirante Borba Gato é incendiada em São Paulo. 24 jul. 2021. Folha de São Paulo. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/07/estatua-do-bandeirante-borba-gato-e-in-
cendiada-em-sao-paulo.shtml. Acesso em: 10 ago. 2021.
41  Nesse sentido, as recomendações aprovadas pela Conferência Geral da UNESCO “formulam princípios 
e normas destinados a regulamentar internacionalmente uma questão, e convidam os Estados-membros a 
adotar quaisquer medidas legislativas ou de outro caráter que sejam necessárias – em conformidade com a 
prática constitucional de cada Estado e com a natureza da questão sobre consideração – para aplicar em seus 
territórios os princípios e normas formulados”: 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. art. 1.
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ponham aos Estados o dever de proteger os monumentos dissonantes e, por 
consequência, de impedir a destruição desses.

4 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL

4.1 OBRIGAÇÕES CONVENCIONAIS

Instituída com o propósito de promover a colaboração entre as nações atra-
vés 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 monumen-
tos da história e ciência”,42 a UNESCO, ao longo de seus mais de setenta anos 
de atividade, adotou e promoveu diversos instrumentos legais que compõem o 
núcleo do chamado Direito Internacional do Patrimônio Cultural.

Durante esse período, seis tratados regulando diferentes assuntos foram 
adotados e promovidos, obtendo considerável sucesso entre seus 193 membros.43 
No entanto, em que pese a relevância desses instrumentos na construção de um 
regime especial baseado em diretrizes comuns, nem todos eles são aplicáveis ao 
fenômeno sob análise.

A Convenção de 1954 para a Proteção dos Bens Culturais em caso de 
con"ito armado e seus Protocolos é aplicável “em caso de guerra declarada ou 
de qualquer outro con"ito 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 Proto-
colo à Convenção (1999) excluiu explicitamente a aplicação de suas disposições 

42  UNESCO. Constitution of the United Nations Educational, Scienti!c and Cultural Organization. In: 
UNESCO. Basic Texts. Paris, 2020. 
43  Em 2019, a UNESCO contava com 193 Estados-membros (todos os Estados-membros da ONU, à 
exceção dos Estados Unidos, Israel e Liechtenstein, bem como Ilhas Cook, Niue e Palestina) e 11 membros-
-observadores. Consulta disponível em: https://en.unesco.org/countries/. Acesso em: 19 jul. 2020.
44  UNESCO, 1954, art. 18, 1.

https://en.unesco.org/countries/
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“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 Di-
versidade das Expressões Culturais (2005), cujas normas também estão inseridas 
em domínios temáticos especí!cos 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 
e!caz 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 esculpi-
das no art. 4º, o qual de!ne que:

Cada Estado-parte da presente Convenção reconhece que o dever de ga-
rantir a identi#cação, 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 
(...) – grifo nosso49

Aqui pode-se vislumbrar a presença de dois grupos de obrigações que 
recaem sobre os Estados signatários: (i) a de identi!cação do seu patrimônio 

45  UNESCO. Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Con%ict 1999, 1999. Art. 22, 2.
46  Para uma análise aprofundada das Convenções sobre o Patrimônio Cultural Imaterial e sobre a Proteção 
e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais: LIXINSKI, Lucas. Intangible Cultural Heritage in In-
ternational Law. OUP Oxford, 2013; SCHORLEMER, Sabine; STOLL, Peter-Tobias (ed.).&!e UNESCO 
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions: explanatory notes. Springer, 
2014. 802 p.
47  UNESCO, 1972, preâmbulo.
48  Em 2019, 193 Estados haviam rati!cado a Convenção, entre eles todos os membros das Nações Unidas 
(com exceção de Liechtenstein, Nauru, Somália e Tuvalu), as Ilhas Cook, Niue, Palestina e a Santa Sé. Con-
sulta disponível em: https://whc.unesco.org/en/statesparties/. Acesso em: 20 jul. 2020.
49  UNESCO, 1972, art. 4.

https://whc.unesco.org/en/statesparties/
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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 identi!cação e delimitação, o qual deve ser guiado pelas de!nições 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 antro-
pologia.50 Aqui repousam dois grandes problemas à proteção dos monumentos 
dissonantes.

O primeiro deles é que o processo de identi!cação de quais bens integra-
rão o patrimônio cultural recai sobre o Estado-parte. Dessa forma, aqueles mo-
numentos dissonantes que se tornaram malquistos por determinada sociedade, 
tendem a ter sua quali!cação jurídica como objetos protegidos questionada, não 
reforçada internacionalmente.

O segundo é que a Convenção, além dos critérios mais abstratos apresenta-
dos na seção anterior, estabelece um requisito mais alto para que um monumen-
to con!gure patrimônio cultural para seus !ns. 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, grande 
parte dos monumentos dissonantes, em especial os citados na seção introdutória, 
tendem a falhar na maioria dos casos.

Por valor universal excepcional, termo não delimitado no texto conven-
cional, o Comitê do Patrimônio Mundial entende que se trata de “signi!cância 
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 está-
tuas de soldados confederados espalhadas por parques estadunidenses, a estátua 
de Borba Gato em São Paulo ou pequenos monumentos erguidos a personalida-
des comunistas na Europa Oriental atendem a esse requisito. Os monumentos 
dissonantes geralmente estão intimamente ligados à história local e de alguns 
grupos especí!cos, sendo que raramente ultrapassam essa fronteira. Assim, jus-

50  Ibid., art. 1º.
51  UNESCO, 2019, item 49.
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ti!ca-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 !gurar na referida lista não signi!ca que este não tenha um 
valor excepcional para !ns 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 in-
ternacional”.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 nesse sentido o emblemático caso das estátuas afegãs dos Bu-
das de Bamiyan, as quais 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 do 
Patrimônio Mundial como parte do patrimônio da humanidade devido ao seu 
inestimado valor,56 o que !cou 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 identi!que não 
apenas como bem integrante de seu patrimônio cultural, mas também como 
52  UNESCO, 1972, art. 12: “A não-inscrição de um bem do patrimônio cultural e natural em uma das listas 
de que tratam os parágrafos 2 e 4 do artigo 11 não signi!ca, de modo algum, ausência de valor universal ex-
cepcional para !ns outros que os de inscrição nas listas.” 
53  UNESCO, 2019, art. 52. Importante destacar que na ocasião da inscrição de Auschwitz-Birkenau na 
Lista do Patrimônio Mundial, o Comitê decidiu pela restrição da presença de outros sítios da mesma natureza, 
reforçando a noção de que a Lista do Patrimônio mundial cuida de rol representativo.
54  LENZERINI, F. Article 12, Protection of properties not inscribed on the World Heritage List. In: 
FRANCION, Francesco. !e 1972 World Heritage Convention: a commentary. Nova Iorque: Oxford University 
Press, 2008. p. 218.
55  A Paisagem Cultural e os Vestígios Arqueológicos do Vale de Bamiyan foram inseridos na Lista do Pa-
trimônio Mundial em 2003.
56  UNESCO. Documento WHC-97/CONF.208/17. Nápoles, 1998. Disponível em: https://whc.unesco.org/
archive /1997/whc-97-conf208-17e.pdf. Acesso em: 15 jan. 2020. Parágrafo 58: “(...) Concerned at news 
reports about threats to the cultural and natural heritage of Afghanistan, particularly the Buddhist statues in 
Bamyan, Stressing the need to consider this heritage, for its inestimable value, not only as part of the heritage 
of Afghanistan but as part of the heritage of humankind (...)”
57  Neste sentido: UNESCO. Resolução acerca da proteção do patrimônio cultural do Afeganistão, 2001. Dispo-
nível em: http://whc.unesco.org/archive/13ga01-res.htm. Acesso em: 15 jan. 2020; ASSEMBLEIA GERAL 
DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Resolução 55/243 sobre a destruição de relíquias 
e monumentos no Afeganistão, 09 de março de 2001. Disponível em: https://undocs.org/en/A/RES/55/243. 
Acesso em: 15 jan. 2020; 

https://whc.unesco.org/archive/1997/whc-97-conf208-17e.pdf
https://whc.unesco.org/archive/1997/whc-97-conf208-17e.pdf
http://whc.unesco.org/archive/13ga01-res.htm
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detentor de um valor universal excepcional do ponto de vista da história, arte ou 
ciência. Apenas após assim caracterizados é que se tornam objetos das demais 
obrigações presentes no art. 4º da Convenção do Patrimônio Mundial: proteção, 
conservação e valorização, a !m 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 a!rmar 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 con"ito arma-
do constitui violação de obrigações de direito internacional geral é amplamen-
te 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.

Deve-se se perguntar, portanto, se existem obrigações de direito interna-
cional geral que impõem aos Estados 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 consue-
tudinária. A empreitada exige, necessariamente, uma análise da prática estatal, a 
qual apresenta poucos elementos capazes de indicar a existência de um costume.

Quando analisamos os documentos aprovados pela Conferência Geral da 
UNESCO, como as recomendações e declarações,59 o que se veri!ca é a pre-

58  Nesse sentido: HENCKAERTS, Jean-Marie; DOSWALD-BECK, Louise. Customary International Hu-
manitarian Law. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2005. Vol. 1 – Rules. p.127-138; SOLIS, Gary D. 
!e Law of Armed Con%ict: international humanitarian law in war. Nova Iorque: Cambridge University Press, 
2010. p. 556-575; TPII. !e Prosecutor v. Kordi' & (erkez. Julgamento, 2001. §206 – 207. 
59  Sendo a UNESCO a principal organização internacional a lidar com a matéria e reunindo grande número 
de Estados em seu quadro de membros, os instrumentos adotados em seu âmbito, ainda que sejam majori-
tariamente não vinculantes, desempenham grande papel na identi!cação de normas costumeiras relativas à 
proteção do patrimônio cultural. Cita-se, nesse sentido, as conclusões da Comissão de Direito Internacional: 
“a resolution adopted by an international organization or at an intergovernmental conference may provide ev-
idence for determining the existence and content of a rule of customary international law, or contribute to its 
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sença de disposições cujo elemento subjetivo se aproxima muito mais do senso 
de obrigações morais do que propriamente jurídicas. Dois exemplos podem ser 
citados.60

A Recomendação Sobre a Proteção dos Bens Culturais Móveis (1978), 
estatui que “os bens culturais móveis que representam diferentes culturas fa-
zem 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 presen-
tes têm a responsabilidade de identi!car, proteger e salvaguardar o patrimônio 
cultural material e imaterial e de transmitir esse patrimônio comum às gerações 
futuras”.63

De forma geral, como destaca O’Keefe, na elaboração dos instrumentos é 
a perceptível evasão ao uso de termos como “dever” (duty) e “obrigação” (obliga-
tion), e de construções mandatórias (must), bem como a recorrência de exorta-
ções (it is recommended that..., recommends).64 Esses elementos, quando somados 
às nomenclaturas e aos objetivos dos documentos, di!cultam embasar que há 
uma vontade de se a!rmar ou criar uma norma costumeira que obrigue os Es-
tados a proteger os bens culturais sob sua soberania (opinio juris), o que tornaria 
ilícita a destruição desses.

Mesmo quando se debruça sobre a prática quando da destruição dos Budas 
de Bamiyan pelo Talibã em 2001, não é possível chegar em conclusão distinta.65 
É certo as condenações dos atos ecoaram em toda a comunidade internacional 
de forma quase geral e coesa.66 Contudo, o tom utilizado pelos Estados, refe-
rindo-se às ações como “atos irresponsáveis”, “barbárie”, “vandalismo cultural”, 
development”. INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Draft conclusions on identi"cation of customary 
international law, 2018. Conclusion 12.
60  Para uma análise mais profunda sobre os instrumentos e da questão: O’KEEFE, Roger. World Cultural 
Heritage: obligations to the international community as a whole?&International and Comparative Law Quar-
terly, v. 53, n. 1, p. 189-209, jan. 2004.
61  UNESCO. Recomendação sobre a proteção dos bens culturais móveis. Paris, 1978. Preâmbulo, § 5º.
62  UNESCO. Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes em Relação às Gerações Futuras. Paris, 
1997. Preâmbulo, § 12.
63  Ibid., art. 7º.
64  O’KEEFE, 2004, p. 200-201.
65  O’KEEFE, 2004, p. 203-204.
66  FRANCIONI, F.; LENZERINI, F. #e Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International 
Law.&European Journal of International Law, v. 14, n. 4, p. 619-651, 1 set. 2003.
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“sacrilégio” e não como “ilícitos” ou como “violações do Direito Internacional”,67 
reforçam a tese de inexistência de uma norma consuetudinária.

Como resposta à destruição dos monumentos, a Conferência Geral, “aten-
ta ao desenvolvimento de regras de direito internacional consuetudinário (...), 
relacionadas à proteção do patrimônio cultural em tempos de paz bem como na 
ocasião de con"itos armados”,68 adotou a Declaração sobre a Destruição Inten-
cional do Patrimônio Cultural (2003), na qual expressou que “um Estado que 
destrói intencionalmente ou falha intencionalmente em (...) 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”.69 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,70 indica que 
mesmo esse instrumento não objetiva a!rmar a existência de uma norma con-
suetudinária protetiva aplicável em tempos de paz.71

O que se pode a!rmar, diante de todo o exposto, é que a proteção de mo-
numentos de grande importância para humanidade constitui objeto de preocu-
pação de toda a comunidade internacional, o que justi!ca 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.72 

Cumpre destacar que ainda que se assumir-se posição oposta, pela existên-
cia do costume, como defendem alguns autores,73 a proteção dos monumentos 
dissonantes pela norma consuetudinária 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 inter-
67  ASSEMBLEIA GERAL (ONU). General Assembly o$cial records, 55th session: 94th plenary meeting 
(A/55/PV.94). Nova Iorque, 09 de março de 2001.
68  UNESCO. Declaração sobre a Destruição Intencional do Patrimônio Cultural. Paris, 2003b. Preâmbulo, § 8º.
69  Ibid., § VII.
70  É o que se veri!ca dos travaux préparatoires: “... the General Conference, if it wishes to reinforce such 
principles as a statement of position of all Member States and to indicate clearly its rejection of Such acts, 
may wish to adopt a declaration. It would not be intended to create obligations for States, but would restate 
the fundamental principles of the existing legal instruments and reinforce certain aspects not covered by these 
instruments…”. UNESCO. Acts constituting a crime against the common heritage of humanity (DOC 31 C/46). 
Paris, 2001b. § 6, c.
71  O’KEEFE, 2004, p.208-209.
72  O’KEEFE, 2004, p. 208.
73  Nesse sentido: FRANCIONI; LENZERINI, 2003, p.633-635; FRANCIONI, Francesco. Beyond State 
Sovereignty: the protection of cultural heritage as a shared interest of humanity.&Michigan Journal of Interna-
tional Law, v. 25, n. 4, p. 1209-1228, 2004. p.1215-1219.
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nacional. 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 
dani!cações 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 dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais da população negra,74 o desmantela-
mento dos objetos só foi objeto de discussões no âmbito interno.75

Ainda que seja cedo para se extrair conclusões sobre os eventos, notada-
mente quando o fenômeno de destruição dos monumentos é um efeito colateral 
das manifestações populares e não seu objetivo principal, o silêncio da comu-
nidade internacional sobre a questão é mais um elemento para reforçar que os 
monumentos dissonantes, em sua grande maioria, não possuem valor excepcio-
nal, e, portanto, não são abarcados por uma eventual norma consuetudinária de 
proteção.

Em suma, conclui-se que inexiste opinio iuris (por ora) acerca da obriga-
ção dos Estados de protegerem o patrimônio cultural em seu território, im-
possibilitando sua destruição. Por essa razão, à luz do direito internacional ge-
ral, 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 hipotética, posto que não atendem, em 
regra, ao requisito de importância universal para a comunidade internacional.
74  Nesse sentido: CONSELHO 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 exces-
sive use of force and other human rights violations by law enforcement o$cers (A/HRC/RES/43/1), 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-
-george-"oyd-usa. Acesso em 20 jul. 2020; 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.
75  Nesse sentido, cita-se as declarações realizadas, por intermédio de redes sociais, por alguns chefes de 
Governo: TRUMP, Donald J.&Removal of Statues and Monuments. 17 ago. 2017. Twitter: @realDonaldTrump. 
Disponível em: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/898169407213645824. Acesso em: 01 set. 2020; 
JOHNSON, Alexander Boris de Pfe%el.&National Monument. 12 jun. 2020. Twitter: @BorisJohnson. Disponí-
vel em: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1271388180193914880. Acesso em: 01 set. 2020.

http://www.dirco.gov.za/docs/2020/usa0602.htm
http://www.dirco.gov.za/docs/2020/usa0602.htm
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/898169407213645824
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1271388180193914880
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5 MONUMENTOS DISSONANTES 
E DIREITOS HUMANOS

É inegável que a proteção do patrimônio cultural se vincula estreitamente 
aos direitos humanos.76 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 1948.77

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 en-
contrariam nos princípios e normas do Direito Internacional dos Direitos Hu-
manos, onde questões como discriminação, autodeterminação, colonialismo, li-
berdades 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 se-
rem incompatíveis (ou divergentes) entre si não é uma discussão nova.78 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.79 Nesse sentido, cita-se como exemplo a tradicional !gura 
holandesa do Zwarte Piet (Pedro Negro),80 a qual é retratada através de estereó-
tipos de pessoas negras e é geralmente interpretada através do uso da black face. 

76  FRANCIONI, 2004; BLAKE, Janet. Taking a Human Rights Approach to Cultural Heritage Protec-
tion.&Heritage & Society, v. 4, n. 2, p. 199-238, set. 2011.
77  Nesse sentido, o art. 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos expressa que “toda a pessoa tem o 
direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso 
cientí!co e nos benefícios que deste resultam...”.
78  DONNELLY, Jack. Cultural Relativism and Universal Human Rights.&Human Rights Quarterly, v. 6, n. 
4, p. 400, nov. 1984; 
79  Nesse sentido, por exemplo, a Recomendação Geral Conjunta nº 31 do Comitê para a Eliminação da 
Discriminação contra as Mulheres/Comentário Geral nº 18 do Comitê dos Direitos da criança sobre práticas 
prejudiciais (CEDAW/C/GC/31 - CRC/C/GC/18), as Resoluções 67/146 e 69/159 da Assembleia Geral 
das Nações Unidas e Resolução 27/32 do Conselho de Direitos Humanos.
80  RODENBERG, Jeroen; WAGENAAR, Pieter. Essentializing ‘Black Pete’: competing narratives sur-
rounding the Sinterklaas tradition in the Netherlands.&International Journal of Heritage Studies, v. 22, n. 9, p. 
716-728, 15 jun. 2016.
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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 holan-
desa, observa com preocupação que o personagem do Pedro Negro é às 
vezes retratado de uma maneira que re"ete estereótipos de pessoas de as-
cendência 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 preocu-
pado 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].81

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 signi!cativa os atos de destruição. É o caso dos 
estadunidenses sulistas e dos africânderes, por exemplo.82

Sob esse prisma, poder-se-ia a!rmar que o desmantelamento do patrimô-
nio 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),83 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.84

81  CERD. Concluding observations on the combined nineteenth to twenty-"rst periodic reports of the Netherlands 
(CERD/C/NLD/CO/19-21), 2015. § 17.
82  Cita-se, nesse sentido: UNITED DAUGHTERS OF THE CONFEDERACY.& Statement from the 
President General: (01/12/2018). 2018. Disponível em: https://hqudc.org/. Acesso em: 01 set. 2020.
83  O CESCR foi estabelecido em 1985 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas para exercer 
as funções de monitoramento concedidas na parte IV do PIDESC a esse último.
84  CESCR. General comment No. 21 (E/C.12/GC/21), de 21 de dezembro 2009. § 48.

https://hqudc.org/
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Para adimplir suas obrigações, os Estados-partes devem adotar, entre ou-
tras, medidas especí!cas com o intuito de permitir que todos, individualmen-
te 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”.85 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”.86

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 Lixinski, 
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 a sua destruição, e não a sua continui-
dade”.87 Contudo, argumentos divergentes podem ser suscitados.

É certo que partindo 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 identi!cada como “cultural” tem que passar pelo teste dos direitos 
humanos universais e mostrar sua capacidade de construir e manter a dig-
nidade 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.88

85  Ibid., § 49.
86  Ibid., § 50.
87 &LIXINSKI, Lucas. Confederate Monuments and International Law.&Wisconsin International Law Journal, 
v. 32, p. 549-608, jan. 2018. p. 584.
88  ASSEMBLEIA GERAL (ONU). Report of the Special Rapporteur in the "eld of cultural rights: Universal-
ity, cultural diversity and cultural rights, 2018. §§ 46-47
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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 con"itos. Nesse sentido, o próprio CESCR aponta que o di-
reito de participar da vida cultural não é absoluto, estando sujeito a limitações.

O CESCR destaca que é dever dos Estados-parte, independente de quais-
quer particularidades regionais, “promover e proteger todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais” garantidos pelo Direito Internacional, não poden-
do a diversidade cultural invocada para legitimar quaisquer violações a esses.89 
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”.90 Trata-se da mesma lógica contida na Declaração Universal so-
bre a Diversidade Cultural,91 na Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais92 e em instrumentos adotados por outros 
órgãos da ONU.93

As disposições em muito se assemelham com as limitações às liberdades de 
expressão e opinião previstas no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políti-
cos. O instrumento em tela prevê que o exercício desses direitos pode ser restrin-
gido para “assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas” 
ou para proteger a “moral pública”.94 Dessa forma, ainda que se considerasse os 
monumentos dissonantes como forma de discurso protegida, seria possível a 
utilização de argumentos semelhantes aos aplicáveis aos direitos culturais.

Portanto, sob a ótica dos direitos humanos, podemos concluir que é possí-
vel a limitação das diretrizes preservacionistas que recaem sobre os monumentos 
dissonantes. Contudo, diante da inexistência de jurisprudência internacional so-
bre o tema, é difícil a!rmar em quais casos um bem cultural viola essas normas, 
assim como quando e em qual medida direitos culturais conexos a esse patrimô-

89  CESCR, 2009, § 17-18.
90  Ibid., § 19-20.
91  “A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito pela dignidade da pessoa 
humana. Implica o compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais (...). Ninguém 
pode invocar a diversidade cultural para violar os direitos humanos garantidos pelo direito internacional, nem 
para limitar seu alcance”. UNESCO. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, 2002. art. 4º.
92  “(...) Ninguém poderá invocar as disposições da presente Convenção para atentar contra os direitos do ho-
mem e as liberdades fundamentais consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e garantidos 
pelo direito internacional, ou para limitar o âmbito de sua aplicação.”. UNESCO, 2005, art. 2.1.
93  Nesse sentido: ASSEMBLEIA GERAL (ONU). Resolution 74/195 on Human rights and cultural di-
versity, adotada em 18 de dezembro de 2019. § 3; CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS (ONU). 
Resolution 43/9 on Promotion of the enjoyment of the cultural rights of everyone and respect for cultural diversity, 
adotada em 19 de junho de 2020. § 4.
94  Art. 12, 3.
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nio devem ser limitados. De fato, a problemática envolve muitos “ses” e a prática 
internacional oferece poucos elementos para eliminar essa abstratividade. 

Ousa-se, no entanto, opinar que ainda que a manutenção glori!cada ou 
honrosa dos monumentos dissonantes possa ser repelida pelas normas de di-
reitos 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.95 

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 encon-
tram os bens culturais é relevante para transformá-los de objetos contestados a 
instrumentos a serviço da informação e da educação. O local é um museu a céu 
aberto, onde as estátuas e monumentos da era comunista húngara podem ser 
encontrados, funcionando também como um centro educacional. Seu objetivo é 
justamente diferenciar-se do autoritarismo, o qual “suplanta e destrói as memó-
rias do passado, posto que somente a democracia é capaz de aceitar seu passado 
com todos os seus becos sem saídas”.96

O Complexo de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, é outro grandioso espé-
cime. Utilizado como campo de concentração e extermínio nazista, hoje o local 
é tido como crucial para a preservação da memória dos crimes contra a humani-
dade 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 rea!rmação 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 re-
conciliação entre comunidades durante conturbados momentos de transição. 
Nesse sentido, cita-se o Monumento Voortrekke, na África do Sul, fruto do na-

95  CESCR, 2009, § 19.
96  ELE)D, Ákos.&!e Designer’s Commendation: quotations from studies, articles and conversations 1992-2003. 
Disponível em: http://www.mementopark.hu/pages/conception/. Acesso em: 20 jul. 2020.

http://www.mementopark.hu/pages/conception/
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cionalismo 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 !m do regime segregacionista, no entanto, vem sendo 
objeto de diversas políticas e atividades de reconciliação, na tentativa de se for-
talecer o diálogo cultural e a democracia sul-africana.97

Ante o exposto, considera-se aqui que a conservação de monumentos dis-
sonantes não necessariamente é contraditória com a proteção dos direitos hu-
manos. 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 ressigni!cação histórica que os levou 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, encon-
tra-se solidi!cado sobre uma forte lógica preservacionista. Parte-se do pressu-
posto 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 !cou demonstrado, não existem elementos capazes de afastar a apli-
cação dessa racionalidade aos monumentos dissonantes, os quais, ainda que ra-
ramente protegidos por obrigações vinculantes, são regidos pelas diretrizes desse 
regime internacional. Inexistem, do mesmo modo, elementos jurídicos capazes 
de fundamentar a existência de um direito 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 disso-
nantes fazem emergir novas discussões acerca da participação dos indivíduos e 
grupos nas políticas de identi!cação, conservação e destinação do patrimônio 
cultural, as quais geralmente são concentradas pelos Estados. 

97  KRUGER, Cecilia; VAN HEERDEN, Marié. #e Voortrekker Monument heritage site: a new state-
ment of signi!cance.&Historia: Amptelike Orgaan, v. 50, n. 2, p. 237-260, nov. 2005.
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Ainda que o Direito Internacional não apresente respostas su!cientes para 
a solução da problemática, a prática demonstra que existem numerosas e boas 
saídas que transcendem a dicotomia destruição e estrita conservação. O patri-
mônio cultural pode e deve ser utilizado como instrumento voltado ao fortale-
cimento da educação, do acesso à informação e do diálogo cultural. Do mesmo 
modo, quando posto em contextos adequados, torna-se grande ferramenta para 
!ns de não-repetição de violações de direitos humanos.

Fato é que a questão ainda não foi tratada com a devida relevância no Di-
reito Internacional, seja por ter sido um fenômeno esporádico e eminentemente 
local, seja por seu caráter complexo por sua relação com questões sensíveis aos 
Estados. Contudo, os recentes eventos que deram destaque global à problemáti-
ca devem ser su!cientes para tirar a discussão sobre a destruição dos monumen-
tos 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.
ASSEMBLEIA GERAL (ONU). Resolução 55/243 sobre a destruição de relíquias e 
monumentos no Afeganistão, 09 de março de 2001. Disponível em: https://undocs.org/
em/A/RES/55/243. Acesso em: 15 jan. 2020.
ASSEMBLEIA GERAL (ONU). General Assembly o$cial records, 55th session: 94th 
plenary meeting (A/55/PV.94). Nova Iorque, 09 de março de 2001.
ASSEMBLEIA GERAL (ONU). Report of the Special Rapporteur in the "eld of cultural 
rights: universality, cultural diversity and cultural rights, 2018.
BISSELL V, E. Perot. Monuments to the Confederacy and the Right to Destroy in 
Cultural-Property Law.&!e Yale Law Journal, v. 128, n. 4, p. 1130-1172, fev. 2019.
BLAKE, Janet. On De!ning the Cultural Heritage.&International and Comparative 
Law Quarterly, v. 49, n. 1, p. 61-85, jan. 2000.
BLAKE, Janet. Taking a Human Rights Approach to Cultural Heritage Protec-
tion.&Heritage & Society, v. 4, n. 2, p. 199-238, set. 2011.
BLAKE, Janet.&International Cultural Heritage Law. Oxford: Oxford University Press, 
2015.
BUTENKO, Victoria; GUMUCHIAN, Marie-louise. Lenin statue toppled 
in Ukraine protest. CNN. 08 dez. 2013. Disponível em: https://edition.cnn.

http://www
https://undocs
https://edition


 CAPÍTULO 16 - 347

com/2013/12/08/world/etherl/ukraine-protests/. Acesso em: 18 jul. 2020.
CERD. Concluding observations on the combined nineteenth to twenty-"rst 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 o$cers (A/HRC/RES/43/1), 2020.
DAMASCENO, Victoria; VERPA, Danilo. Estátua do Bandeirante Borba Gato é 
incendiada em São Paulo. 24 jul. 2021. Folha de São Paulo. Disponível em: https://
www1.folha.uol.com.br/ cotidiano/2021/07/estatua-do-bandeirante-borba-gato-e-in-
cendiada-em-em-paulo.shtml. Acesso em: 10 ago. 2021.
DIAZ, Johnny&et al.&How Statues Are Falling Around the World: statues and 
monuments that have long honored racist !gures are being boxed up, spray-paint-
ed – or beheadead. !e New York Times, 2020. Disponível em: https://www.nytimes.
com/2020/06/24/us/confederate-statues-photos.html. Acesso em: 18 jul. 2020.
DONNELLY, Jack. Cultural Relativism and Universal Human Rights.&Human Rights 
Quarterly, v. 6, n. 4, p. 400, nov. 1984.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. National Historic Preservation Act (Public Law 
89-665). 1966.
FORREST, Craig.&International Law and the Protection of Cultural Heritage. Nova 
Iorque: Routledge, 2010.
FRANCIONI, F.; LENZERINI, F. #e Destruction of the Buddhas of Bamiyan and 
International Law.&European Journal of International Law, v. 14, n. 4, p. 619-651, 1 set. 
2003.
FRANCIONI, Francesco. Beyond State Sovereignty: the protection of cultural heri-
tage as a shared interest of humanity.&Michigan Journal of International Law, v. 25, n. 4, 
p. 1209-1228, 2004.
FRIGO, Manlio. Cultural property v. cultural heritage: a “battle of concepts” in inter-
national law?.&Revue Internationale de la Croix-rouge/International Review of the Red 
Cross, v. 86, n. 854, p. 367, jun. 2004.
HARRISON, Rodney. Heritage: critical approaches. Londres: Routledge, 2013.
HENCKAERTS, Jean-Marie; DOSWALD-BECK, Louise. Customary International 
Humanitarian Law. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2005. Vol. 1 – Rules.
INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Draft conclusions on identi"cation of 
customary international law, 2018.
KRUGER, Cecilia; VAN HEERDEN, Marié. #e Voortrekker Monument heritage 
site: a new statement of signi!cance.&Historia: Amptelike Orgaan, v. 50, n. 2, p. 237-260, 
nov. 2005.
LANDLER, Mark.&‘Get Rid of #em’: a statue falls as etherl confronts its racist his-

https://www
https://www
https://www


348 - CADERNOS DE DIREITO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

tory. A Statue Falls as Britain Confronts Its Racist History. !e New York Times, 2020. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2020/06/08/world/etherl/edward-colston-
-statue-britainracism.html ?searchResultPosition=4. Acesso em: 18 jul. 2020.
LENZERINI, F. Article 12, Protection of properties not inscribed on the World 
Heritage List. In: FRANCION, Francesco. !e 1972 World Heritage Convention: a 
commentary. Nova Iorque: Oxford University Press, 2008.
LIXINSKI, Lucas. Intangible Cultural Heritage in International Law. OUP Oxford, 
2013.
LIXINSKI, Lucas. Confederate Monuments and International Law.&Wisconsin Inter-
national Law Journal, 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 commu-
nity as a whole?.&International and Comparative Law Quarterly, 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. !e New York Times, 2020. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/2020/06/09/world/etherl/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, v. 1, n. 2, p. 307-320, jul. 1992.
RAHIM, Zamira; PICHETA, Rob.&#ousands around the world protest George 
Floyd’s death in global display of solidarity. CNN, 2020. Disponível em: https://edi-
tion.cnn.com/ 2020/06/01/world/ether-"oyd-global-protests-intl/index.html. Acesso 
em: 18 jul. 2020.
RODENBERG, Jeroen; WAGENAAR, Pieter. Essentializing ‘Black Pete’: competing 
narratives surrounding the etherlands tradition in the etherlands.&International Journal 
of Heritage Studies, 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 O"cial do Estado de São Paulo: Seção I, p. 16, 08 mai. 1985.
SÃO PAULO (Município). Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio His-
tórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Resolução 05/91, de 05 de abril 
de 1991. Diário O"cial da Cidade de São Paulo: p. 11, 10 abr. 1991.
SCHORLEMER, Sabine; STOLL, Peter-Tobias (ed.).&!e UNESCO Convention on 
the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions: explanatory notes. 
Springer, 2014.
SHEBELIST, Serhii. “Leninfall”: #e lack of adequate commemoration policy in 
Ukraine provokes the new tide of the “war of monuments”. !e Day. Kiev, 30 set. 2013. 
Disponível em: http://day.kyiv.ua/en/article/society/leninfall. Acesso em: 18 jul. 2020.
SOLIS, Gary D..&!e Law of Armed Con%ict: international humanitarian law in war. 

https://www
https://www
https://edition
https://edition
http://day


 CAPÍTULO 16 - 349

Nova Iorque: Cambridge University Press, 2010.
STANCILL, Jane. Protesters topple Silent Sam Confederate statue at UNC. !e 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, Stanford, 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, Nova Iorque, 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 Afri-
ca as protesters demand statues honouring ‘racist’ !gures from its past are removed. 
Daily Mail. Londres. 14 abr. 2015. Disponível em: https://www.dailymail.co.uk/news/
article-3038655/Me morials-British-colonials-attacked-South-Africa-protesters-de-
mand-statues-honouring-racist-!gures-past-removed.html. Acesso em: 18 jul. 2020.
TPII. !e Prosecutor v. Kordi' & (erkez. Julgamento, 2001.
UNESCO. Convenção para Proteção de Bens Culturais em caso de con%ito armado, 1954.
UNESCO. Recomendação sobre princípios internacionais aplicáveis às escavações arqueoló-
gicas, 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. Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes em Relação às 
Gerações Futuras. Paris, 1997
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. Resolução acerca da proteção do patrimônio cultural do Afeganistão, 2001. Dis-
ponível em: http://whc.unesco.org/archive/13ga01-res.htm. Acesso em: 15 jan. 2020.
UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 2003. 

https://www
https://www
https://www
https://www
https://whc
http://whc


350 - CADERNOS DE DIREITO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

UNESCO. Declaração sobre a Destruição Intencional do Patrimônio Cultural. Paris, 
2003b.
UNESCO. Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Cultu-
rais, 2005.
UNESCO. Decisions adopted at the 31st Session of the World Heritage Committee, Christ-
church, 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 interna-
tional conventions covered by the terms of Article IV, paragraph 4, of the Constitution. Paris, 
2012.
UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Conven-
tion, 2019. Disponível em: https://whc.unesco.org/em/guidelines/. Acesso em: 18 jul. 
2020.
UNESCO. Constitution of the United Nations Educational, Scienti!c 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/pressreleas-
es/20200529/ statement-chairperson-following-murder-george-"oyd-usa. Acesso em 
20 jul. 2020.
UNIDROIT. Convenção da UNIDROIT sobre Bens Culturais Furtados ou Ilicitamente 
Exportados, 1995.

https://whc
https://au


 CAPÍTULO 17  - 351

CAPÍTULO 17 

O BRASIL E O TRATADO DE PROIBIÇÃO 
DE ARMAS NUCLEARES !TPAN" !2017"

Théo Soares de Carvalho1

1 INTRODUÇÃO

O Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN) foi o resultado de 
um longo e intenso processo de negociação entre os Estados não nuclearmen-
te armados. Tendo como base as conclusões das Conferências Humanitárias, 
o Grupo de Trabalho Aberto levando adiante negociações multilaterais de desarma-
mento 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 instru-
mento 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 assina-
tura 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 rati!cou 

1 Graduando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pesquisador de Iniciação 
Cientí!ca em Direito Internacional sob a orientação do Prof. Dr. Lucas Carlos Lima. E-mail: tsdcarvalho@
live.com.
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o TPAN, o que demonstra uma falta de consistência na posição jurídica do 
país, que deve rati!cá-lo se pretende continuar tendo protagonismo nessa nova 
arquitetura, já fundamental politicamente para mudar o rumo da agenda do 
desarmamento nuclear global.

2 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 Uni-
das (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 estigmatiza-
ção das armas nucleares, além de, de fato, envolver países de todo o mundo num 
documento juridicamente vinculante sobre o tema, nunca posto dessa maneira.2 

Uma segunda visão, também defendida no Grupo de Trabalho, foi a pos-
sibilidade 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 con!ável 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 Nucle-
armente Armados para a confecção das regras do processo de desarmamento 

2  NAÇÕES UNIDAS. Documento A/71/371. 01 de setembro de 2016. Disponível em: <https://undocs.
org/A/71/371>. Acesso em: 03 de agosto de 2020.
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em si, a forma como se daria, sem que houvesse desrespeito à soberania nacio-
nal.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 de!nidas pela delegação brasileira, “a 
core set of prohibitions and obligations, to be applied non-discriminatorily to all Sta-
tes, regarding nuclear weapons themselves and nuclear "ssile 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, tor-
na-se mais fácil delimitar quais serão essas ações. Como, porém, a delegação do 
país não apoiava a opção da convenção abrangente (por problemas de efetivida-
de) nem a possibilidade do acordo-quadro (por ser temporalmente problemáti-
ca, visto que os Estados Nuclearmente Armados poderiam atrasar eternamente 
com a falta de um quadro temporal especí!co), restou como opção a defesa de 
um tratado de proibição, nos moldes da primeira abordagem, mas com uma di-
ferença fundamental em relação a ela: para o Brasil, o tratado deveria se propor 
a lidar com as end-state measures, sem que houvesse imediata adoção de interim 
measures, que seriam posteriormente colocadas por protocolos adicionais.6 

3  Ibid, p. 10.
4  Ibid, p. 10.
5  “Um conjunto básico de proibições e obrigações, a serem aplicadas de maneira não discriminatória a todos 
os Estados, em relação às próprias armas nucleares e ao material físsil nuclear”. NAÇÕES UNIDAS. Docu-
mento A/AC.286/WP.10. 24 de fevereiro de 2016. Disponível em: <https://undocs.org/A/AC.286/WP.10>. 
Acesso em: 03 de agosto de 2020.
6  Ibid, p. 3.
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Na visão da diplomacia brasileira, essa discordância se deu pela diferencia-
ção 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 Nuclea-
res (CTBT) que, mesmo possuindo mais de 150 rati!cações, demanda unanimi-
dade 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 
especí!cas de eliminação de armas nucleares (interim measures), o que só teria 
adesão universal com a participação de Estados Nuclearmente Armados na pró-
pria 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 
rati!cação 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 abran-
gente (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 pou-
cos, adotar medidas especí!cas (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 

7  NAÇÕES UNIDAS. Documento A/AC.286/WP.37. 09 de maio de 2016. Disponível em: <https://un-
docs.org/A/AC.286/WP.37>. Acesso em: 03 de agosto de 2020.
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protocolos ao próprio NPT. Por !m, o parágrafo 67 do documento apresentado 
pelo Grupo de Trabalho à Assembleia Geral das Nações Unidas recomendou 
a reunião dos Estados para discutir um 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 de-
batida 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 de-
zembro 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

8  NAÇÕES UNIDAS. Documento A/71/371. 01 de setembro de 2016. Disponível em: <https://undocs.
org/A/71/371>. Acesso em: 03 de agosto de 2020. P. 19.
9  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, Antônio Augusto. A Conferência da ONU Sobre O Tratado de Proibição 
de Armas Nucleares. In: COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO Y EL DEPARTAMENTO DE 
DERECHO INTERNACIONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA OR-
GANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (SAJ) (org.). XLIV Curso de Derecho Internacional. 
44ª ed. Rio de Janeiro: SAJ, 2017. p. 11-48. P. 20.
11  “8. Decide convocar em 2017 uma conferência das Nações Unidas para negociar um instrumento juridica-
mente 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 regula-
mento 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”. NAÇÕES UNIDAS. Resolução A/RES/71/258. 11 de janeiro de 2017. Disponível em: 
<https://undocs.org/A/RES/71/258>. Acesso em: 03 de agosto de 2020. P. 4.



356 - CADERNOS DE DIREITO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

3 CONFERÊNCIA DE CONFECÇÃO DO TRATADO

A Conferência das Nações Unidas para negociar um instrumento juridica-
mente 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-Nuclear-
mente Armados (NNWS) na linha de frente do combate ao armamento nuclear. 
Durante todas as 29 reuniões, todos os aspectos do futuro Tratado foram deba-
tidos minuciosamente, para que, ao !nal, se chegasse ao Tratado de Proibição 
de Armas Nucleares (TPAN). Especi!camente 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 ins-
titucionais. Essas três partes serão debatidas separadamente e nessa ordem, a 
mesma usada na Conferência.

3.1 CLÁUSULAS PREAMBULARES

Na reunião de abertura da Conferência do tratado não houve declaração 
brasileira. Porém, o representante permanente de El Salvador nas Nações Uni-
das, Sr. Rubén Ignacio Zamora Rivas, 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 !e !reat Or Use 
Of Nuclear Weapons. No documento da Corte, e mais especi!camente em seus 

12  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 Granadi-
nas, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.
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parágrafos 9513 e 9714, a CIJ declara não ser possível a!rmar se o uso de armas 
nucleares é ilegal em qualquer circunstância: não havia, para a maioria dos juí-
zes, 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 Conferên-
cias sobre o impacto humanitário das armas nucleares de Oslo, Nayarit e Viena 
(ocorridas entre 2013 e 2014) e, por isso (por não ter elementos su!cientes para 
tomar partido, como expresso no parágrafo 95 da Opinião), preferiu se escusar 
de decidir sobre o tópico. Já no discurso do Sr. Rivas, !ca 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 a!rmar 
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 me-

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 con"ict. Certainly, as the Court has already indicated, the principles and rules of law applicable 
in armed con"ict - at the heart of which is the overriding consideration of humanity - make the conduct 
of armed hostilities subject to a number of strict requirements. #us, methods and means of warfare, which 
would preclude any distinction between civilian and military targets, or which would result in unnecessary 
su%ering 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 su$cient 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 con"ict 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 de!nitive 
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  CIJ. Legality of $e $reat or Use of Nuclear Weapons. I.C.J. Reports 1996, p. 226-267. Disponível em: 
<https://www.icj-cij.org/!les/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>. Acesso em: 08 de julho 
de 2020.
16  “As armas nucleares não devem ser utilizadas sob nenhuma circunstância, e que o uso e a ameaça de seu 
uso constituem um crime contra a humanidade e uma violação […] dos direitos internacionais humanitários, 
assim como a Carta das Nações Unidas”. NAÇÕES UNIDAS. 1 Vídeo (2h 48min). (1ST MEETING) 
UNITED NATIONS CONFERENCE TO NEGOTIATE A LEGALLY BINDING INSTRUMENT 
TO PROHIBIT NUCLEAR WEAPONS, LEADING TOWARD THEIR TOTAL ELIMINATION 
(27-31 MARCH 2017). Publicado por UN Web TV, 2017. Disponível em: <http://webtv.un.org/watch/
player/5374436364001>. Acesso em: 08 de julho de 2020.
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dida efetiva de desarmamento, sendo reconhecida no futuro como crucial para 
a construção da sobrevivência do 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 especi!camente como quinto orador da lista, o Vice Repre-
sentante 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 docu-
mento !nal, como demonstrado no Quadro 1.

QUADRO 1 – CLÁUSULAS PREAMBULARES PROPOSTAS PELA DELE-
GAÇÃO BRASILEIRA E APROVADAS NO TRATADO SOBRE A PROIBI-

ÇÃO DE ARMAS NUCLEARES (2017)

Proposta brasileira18 Texto preambular

Cláusula com referência ao Tratado de Não-Prolifera-
ção de Armas Nucleares

Rea!rmando 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 pro-
liferación nucleares, tiene una función vital 
en la promoción de la paz y la seguridad 

internacionales19

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

Reconociendo que una prohibición jurídi-
camente 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, veri!cable y trans-
parente de las armas nucleares, y decididos 

a actuar con ese !n,
Decididos a actuar con miras a lograr avan-
ces efectivos para alcanzar el desarme gene-
ral y completo bajo un control internacional 

estricto y e!caz20

17  NAÇÕES UNIDAS. 1 Vídeo (3h 1min). (3RD MEETING) UNITED NATIONS CONFERENCE 
TO NEGOTIATE A LEGALLY BINDING INSTRUMENT TO PROHIBIT NUCLEAR WEAP-
ONS, LEADING TOWARD THEIR TOTAL ELIMINATION (27-31 MARCH 2017). Publicado por 
UN Web TV, 2017. Disponível em: <http://webtv.un.org/watch/player/5376451727001>. Acesso em: 08 de 
julho de 2020.
18  NAÇÕES UNIDAS. 1 Vídeo (2h 53min). (4TH MEETING) UNITED NATIONS CONFER-
ENCE TO NEGOTIATE A LEGALLY BINDING INSTRUMENT TO PROHIBIT NUCLEAR 
WEAPONS, LEADING TOWARD THEIR TOTAL ELIMINATION (27-31 MARCH 2017). Pu-
blicado por UN Web TV, 2017. Disponível em: <http://webtv.un.org/watch/player/5376816952001>. Acesso 
em: 10 de julho de 2020.
19  “Rea!rmando também que a aplicação plena e efetiva do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, 
pedra angular do regime de desarme e não proliferação nucleares, tem uma função vital na promoção da paz e 
segurança internacionais”. NAÇÕES UNIDAS. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Nova 
Iorque: Nações Unidas, 2017. Disponível em: <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2017/07/20170707%20
03-42%20PM/Ch_XXVI_9.pdf>. Acesso em: 08 de julho de 2020. P. 2.
20  “Reconhecendo que uma proibição juridicamente vinculante das armas nucleares constitui uma contribui-
ção importante para a efetivação e manutenção de um mundo livre de armas nucleares, incluída a eliminação 
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Proposta brasileira18 Texto preambular

Cláusula reconhecendo a complexidade de e a in-
terrelação 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

Conocedores de que las catastró!cas conse-
cuencias de las armas nucleares no pueden 
ser atendidas adecuadamente, trascienden 
las fronteras nacionales, tienen graves re-

percusiones para la supervivencia humana, 
el medio ambiente, el desarrollo socioeco-
nómico, la economía mundial, la seguridad 
alimentaria y la salud de las generaciones 
actuales y futuras, y tienen un efecto des-
proporcionado em las mujeres y las niñas, 

incluso como resultado de la radiación 
ionizante21

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

Reconociendo los imperativos éticos para 
el desarme nuclear y la urgencia de lograr y 
mantener un mundo libre de armas nucle-
ares, bien público mundial de primer orden 
que responde a intereses tanto nacionales 

como de seguridad colectiva22

Cláusula com referência à Carta das Nações Unidas
Decididos a contribuir a la realización de 

los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas23

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

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

Cláusula com referência aos Direitos Internacionais 
Humanitário e dos Direitos Humanos

Rea!rmando 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 hu-

manos25

irreversível, veri!cável e transparente das armas nucleares, e decididos a atuar com esse !m,
Decididos a atuar na intenção de efetivar avanços para alcançar o desarme geral e completo, sob um controle 
internacional estrito e e!caz”. Ibid, p. 2.
21  “Conhecedores de que as catastró!cas consequências das armas nucleares não podem ser atendidas ade-
quadamente, transcendem as fronteiras nacionais, têm graves repercussões para a sobrevivência humana, o 
meio ambiente, o desenvolvimento socioeconômico, a economia mundial, a segurança alimentar e a saúde das 
gerações atuais e futuras, e têm um efeito desproporcional nas mulheres e meninas, incluindo o resultado da 
radiação ionizante”. Ibid, p. 1.
22  “Reconhecendo os imperativos éticos para o desarme nuclear e a urgência de alcançar e manter um mundo 
livre de armas nucleares, bem público mundial de primeira ordem que responde a interesses tanto nacionais 
como de segurança coletiva”. Ibid, p. 1.
23  “Decididos a contribuir para a realização dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas”. Ibid, 
p. 1.
24  “Relembrando também a primeira resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada em 24 de 
janeiro de 1946, e as resoluções posteriors nas quais se faz um chamamento à eliminação das armas nucleares”. 
Ibid, p. 2.
25  “Rea!rmando a necessidade de que todos os Estados cumpram em todo momento o direito internacional 
aplicável, incluídos o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos”. Ibid, 
p. 1.
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Proposta brasileira18 Texto preambular

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

Basándose en los principios y normas del 
derecho internacional humanitario, en 

particular el principio según el cual el de-
recho de las partes en un con"ito 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 super"uos o sufri-

mientos innecesarios, y las normas para la 
protección del medio ambiente26

Cláusula com reconhecimento da contribuição da 
sociedade civil e de todos que ajudaram para tornar a 

conferência e o Tratado uma realidade

Destacando la importancia de la conciencia 
pública para promover los principios de 

humanidad, como pone de mani!esto el 
llamamiento para la eliminación total de las 

armas nucleares, y reconociendo los es-
fuerzos realizados a tal !n 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

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

Rea!rmando la convicción de que la cre-
ación 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 regiona-
les, fortalece el régimen de no proliferación 
nuclear y contribuye a la consecución del 

objetivo del desarme nuclear28

Cláusula com referência ao uso pací"co da energia 
nuclear

Poniendo de relieve que nada de lo dispues-
to en el presente Tratado se interpretará en 
el sentido de afectar el derecho inalienable 

de sus Estados partes a desarrollar la investi-
gación, la producción y el uso de la energía 
nuclear con !nes pací!cos sin discrimina-

ción29

26  Baseando-se nos princípios e normas do direito internacional humanitário, em particular o princípio se-
gundo o qual o direito das partes, em um con"ito armado, de eleger os métodos ou meios de combate não é ili-
mitado, a norma da distinção, a proibição de ataques indiscriminados, as normas relativas à proporcionalidade 
e às precauções no ataque, a proibição do uso de armas que, por sua natureza, podem causar danos supér"uos 
ou sofrimentos desnecessários, e as normas para a proteção do meio ambiente”. Ibid, pp. 1-2.
27  “Destacando a importância da consciência pública para promover os princípios de humanidade, como põe 
de manifesto a chamada para a eliminação total das armas nucleares, e reconhecendo os esforços realizados a 
tal !m pelas Nações Unidas, o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e da Meia Lua Vermelha, outras 
organizações internacionais e regionais, organizações não governamentais, líderes religiosos, parlamentares, 
acadêmicos e os hibakusha”. Ibid, p. 3.
28  “Rea!rmando a convicção de que a criação de zonas livres de armas nucleares reconhecidas internacio-
nalmente sobre a base de acordos subscritos livremente pelos Estados da região afetada promove a paz e a 
segurança mundiais e regionais, fortalece o regime de não proliferação nuclear e contribui à realização do 
objetivo de desarme nuclear”. Ibid, p. 3.
29  “Destacando que nada do disposto no presente Tratado se interpretará no sentido de afetar o direito 
inalienável de seus Estados partes a desenvolver a investigação, a produção e o uso da energia nuclear com !ns 
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Na 7ª reunião, com representantes da comunidade acadêmica, o Vice Re-
presentante Permanente explicou com maior especi!cidade a ambição de se fa-
lar em eliminação de armas nucleares já nas cláusulas preambulares:

In the preamble, we have to be possibly more ambitious than in the op-
erative 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 !rst step towards elimination. #ough, the focus is on 
prohibition.30

As três propostas que !caram para trás foram: referências ao processo hu-
manitário (Conferências sobre o impacto humanitário das armas nucleares de 
Oslo, Nayarit e Viena); rea!rmação dos propósitos do Tratado de Não-Proli-
feração 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, principal-
mente dizendo com clareza a direção que o Tratado busca dar sobre o tópico 
(desarmamento nuclear). Por mais que não tenha havido discussões nesse senti-
do, ao menos nos debates formais, a menção ao Tratado de Não Proliferação e, 
principalmente, a seu artigo 631, seria importante como método de pressão polí-
tica aos Estados Nuclearmente Armados (NWS). Normalmente, todas as reso-
luções 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 signa-
tários tornando claro que esse Tratado, sim, seria um concreto passo adiante na 
agenda do desarmamento nuclear.

pací!cos sem discriminação”. Ibid, p. 3.
30  “No preâmbulo, temos que ser possivelmente mais ambiciosos do que nas partes operativas, porque no 
preâmbulo temos que indicar qual é a direção !nal 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”. NAÇÕES UNIDAS. 1 Vídeo (2h 
42min). (7TH MEETING) UNITED NATIONS CONFERENCE TO NEGOTIATE A LEGAL-
LY BINDING INSTRUMENT TO PROHIBIT NUCLEAR WEAPONS, LEADING TOWARD 
THEIR TOTAL ELIMINATION (27-31 MARCH 2017). Publicado por UN Web TV, 2017. Disponível 
em: <http://webtv.un.org/watch/player/5379469891001>. Acesso em: 03 de agosto de 2020.
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 e!caz controle internacional”.
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3.2 OBRIGAÇÕES LEGAIS

Já na 5ª reunião, começou-se a debater questões legais relacionadas ao cor-
po do futuro Tratado. A participação brasileira nessas discussões foi robusta, e 
se iniciou no primeiro encontro com este !m, no discurso do Sr. Guilherme 
Patriota. A primeira palavra se deu no sentido de !xar 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 !ns. 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 !m, disse o representante 
brasileiro:

Norms re"ect desirable patterns of behavior. #ey 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 disarma-
ment agenda. #e 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. #e prohibition on nuclear 
weapons is a window of opportunity to rekindle nuclear disarmament 
negotiations.33

Ao se observar o Tratado !nal, pode-se comparar o que colocou como ideia 
a delegação do Brasil e o que foi aprovado pela Conferência.

32  NAÇÕES UNIDAS. 1 Vídeo (2h 17min). (5TH MEETING) UNITED NATIONS CONFER-
ENCE TO NEGOTIATE A LEGALLY BINDING INSTRUMENT TO PROHIBIT NUCLEAR 
WEAPONS, LEADING TOWARD THEIR TOTAL ELIMINATION (27-31 MARCH 2017). Pu-
blicado por UN Web TV, 2017. Disponível em: <http://webtv.un.org/watch/player/5377841505001>. Acesso 
em: 03 de agosto de 2020.
33  “As normas re"etem padrões desejáveis de comportamento. Também expressam valores mantidos pela co-
munidade 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 de!nissem 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.
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QUADRO 2 – OBRIGAÇÕES LEGAIS PROPOSTAS PELA DELEGAÇÃO 
BRASILEIRA E APROVADAS NO TRATADO SOBRE A PROIBIÇÃO DE 

ARMAS NUCLEARES (2017)

Proposta brasileira Texto legal (proibições)

Posse, armazenamento, produ-
ção, desenvolvimento e teste

1.1.a) Desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de 
cualquier otro modo, poseer o almacenar armas nucleares u 

otros dispositivos explosivos nucleares34

Transferência

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

Recepção
1.1.c) Recibir la transferencia o el control de armas nucle-
ares u otros dispositivos explosivos nucleares de manera 

directa o indirecta36

Uso 1.1.d) Usar o amenazar con usar armas nucleares u otros 
dispositivos explosivos nucleares37

Assistência
1.1.e) Ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie 
a realizar cualquier actividad prohibida a los Estados partes 

en virtud del presente Tratado38

Estacionamento e envio

1.1.g) Permitir el emplazamiento, la instalación o el des-
pliegue de armas nucleares u otros dispositivos explosivos 
nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su juris-

dicción o control39

O que se pode perceber a partir da comparação é a total inclusão, no Tratado 
!nal, 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 instrumen-
to 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 signi!cativo, mesmo aos NNWS, se 

34  “1.1.a) Desenvolver, testar, produzir, fabricar, adquirir de qualquer outro modo, possuir ou armazenar 
armas nucleares ou outros dispositivos explosivos nucleares”. NAÇÕES UNIDAS. Tratado sobre la Prohi-
bición de las Armas Nucleares. Nova Iorque: Nações Unidas, 2017. Disponível em: <https://treaties.un.org/
doc/Treaties/2017/07/20170707%2003-42%20PM/Ch_XXVI_9.pdf>. Acesso em: 08 de julho de 2020. P. 3.
35  “1.1.b) Transferir a qualquer destinatário armas nucleares ou outros dispositivos explosivos nucleares, ou o 
controle sobre ditas armas ou dispositivos explosivos, de maneira direta ou indireta”. Ibid, p. 3.
36  “1.1.c) Receber a transferência ou o controle de armas nucleares ou outros dispositivos explosivos nuclea-
res de maneira direta ou indireta”. Ibid, p. 3.
37  “1.1.d) Usar ou ameaçar usar armas nucleares ou outros dispositivos explosivos nucleares”. Ibid, p. 3.
38  “1.1.e) Ajudar, encorajar ou induzir de qualquer maneira alguém a realizar qualquer atividade proibida aos 
Estados partes em virtude do presente Tratado”. Ibid, p. 4.
39  “1.1.g) Permitir o estacionamento, a instalação ou a utilização de armas nucleares ou outros dispositivos 
explosivos nucleares em seu território ou em qualquer lugar sob sua jurisdição ou controle”. Ibid, p. 4.



364 - CADERNOS DE DIREITO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

comparado ao Tratado de Não Proliferação. Além disso, ainda nas obrigações, 
uma mensagem política importante do Tratado, mesmo enquanto os NWS não 
!zerem 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.

3.3 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 Gui-
lherme 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 !nal:

QUADRO 3 – ARRANJOS INSTITUCIONAIS PROPOSTOS PELA DELE-
GAÇÃO BRASILEIRA E APROVADOS NO TRATADO SOBRE A PROIBI-

ÇÃO DE ARMAS NUCLEARES (2017)

Proposta brasileira Texto legal

Eliminação como requerimento para ade-
são FORA do Tratado Como proposto pela delegação, não foi posto.

40  “1. Each State Party shall, with respect to individuals under its jurisdiction who are a%ected 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. #e 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”. Ibid, p. 6.
41  NAÇÕES UNIDAS. 1 Vídeo (2h 43min). (9TH MEETING) UNITED NATIONS CONFER-
ENCE TO NEGOTIATE A LEGALLY BINDING INSTRUMENT TO PROHIBIT NUCLEAR 
WEAPONS, LEADING TOWARD THEIR TOTAL ELIMINATION (27-31 MARCH 2017). Pu-
blicado por UN Web TV, 2017. Disponível em: <http://webtv.un.org/watch/player/5380549455001>. Acesso 
em: 16 de agosto de 2020.
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Proposta brasileira Texto legal

Estado com armas nucleares que entrar 
no tratado deve dar declaração detalhada 
aos Estados-membros de como eliminará 

o estoque

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 explo-
sivos 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 con-

cretos para la eliminación veri!cada e irreversible del 
programa de armas nucleares de ese Estado parte, 
incluida la eliminación o conversión irreversible de 

todas las instalaciones relacionadas con armas nucle-
ares. 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–par-
tes 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

Aparece em alguns artigos, sendo o primeiro:
3.2) Cada Estado parte al que no se aplique el artí-
culo 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 Es-
tado parte. Cada Estado parte mantendrá con poste-
rioridad esas obligaciones, sin perjuicio de cualquier 
instrumento pertinente adicional que pueda adoptar 

en el futuro.43

42  “4.2) Sem prejuízo do disposto no artigo 1 a), cada Estado parte que tenha propriedade, posse ou controle 
de armas nucleares ou outros dispositivos explosivos nucleares os porá imediatamente fora do estado operativo 
e os destruirá o mais cedo possível, no mais tardar num prazo que será determinado pela primeira reunião 
dos Estados partes, em conformidade com um plano juridicamente vinculante e com prazos concretos para a 
eliminação veri!cada e irreversível do programa de armas nucleares desse Estado parte, incluída a eliminação 
ou conversão irreversível de todas as instalações relacionadas a armas nucleares. O Estado parte, no mais tardar 
60 dias depois da entrada em vigor para ele do presente Tratado, apresentará dito plano aos Estados partes 
ou a uma autoridade internacional competente designada pelos Estados partes. Dito plano será negociado, 
então, com a autoridade internacional competente, que o apresentará na seguinte reunião dos Estados partes 
ou na seguinte conferência de revisão, a que ocorrer primeiro, para aprovação de conformidade com seu regu-
lamento”. NAÇÕES UNIDAS. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Nova Iorque: Nações 
Unidas, 2017. Disponível em: <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2017/07/20170707%2003-42%20PM/
Ch_XXVI_9.pdf>. Acesso em: 08 de julho de 2020. Pp. 5-6.
43  “3.2) Cada Estado parte para o qual não se aplique o artigo 4, parágrafo 1 ou 2, e que não haja feito ne-
nhum, celebrará com a Agência Internacional de Energia Atômica e fará que entre em vigor um Acordo de 
Salvaguardas Amplas (INFCIRC/153 (Corrected)). A negociação desse acordo se iniciará dentro dos 180 dias 
seguintes à entrada em vigor do presente Tratado para esse Estado parte. O acordo entrará em vigor no mais 
tardar 18 meses depois da entrada em vigor do presente Tratado para esse Estado parte. Cada Estado parte 
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Proposta brasileira Texto legal

Não deve ser possível qualquer tipo de 
reserva

16) Los artículos del presente Tratado no podrán ser 
objeto de reservas.44

Deve haver requisito quantitativo de rati"-
cações para entrada em vigor

15.1) El presente Tratado entrará en vigor 90 días 
después de la fecha en que se deposite el quincua-

gésimo instrumento de rati!cación, aceptación, 
aprobación o adhesión.45

Entrada em vigor não deve requerer rati"-
cação de Estados especí"cos 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

10.1) Todo Estado parte podrá, en cualquier mo-
mento 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 pro-

puesta. Si una mayoría de los Estados partes noti!ca 
al Secretario General de las Naciones Unidas, a más 
tardar 90 días después de la distribución de la pro-

puesta, 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.

Para ser aceita, a proposta de emenda deve 
ser colocada em pauta por maioria simples 

e depois aprovada por 2/3 dos Estados-
-membros

10.2) Una reunión de los Estados partes o una con-
ferencia 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 ses-
sões 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. 

manterá com posterioridade essas obrigações, sem prejuízo de qualquer instrumento pertinente adicional que 
possa adotar no future”. Ibid, pp. 4-5.
44  “16) Os artigos do presente Tratado não poderão ser objeto de reservas”. Ibid, p. 11.
45  “15.1) O presente Tratado entrará em vigor 90 dias depois da data em que se deposite o quinquagésimo 
instrumento de rati!cação, aceite, aprovação ou adesão”. Ibid, p. 11.
46  “10.1) Todo Estado parte poderá, em qualquer momento depois da entrada em vigor do presente Tratado, 
propor emendas a ele. O texto da proposta de emenda será comunicado ao Secretário Geral das Nações Uni-
das, quem o distribuirá a todos os Estados partes e recolherá a opinião deles sobre a conveniência de examinar 
a proposta. Se uma maioria dos Estados partes noti!ca ao Secretário Geral das Nações Unidas, no mais tardar 
90 dias depois da distribuição da proposta, que está a favor de examiná-la, a proposta será examinada na reu-
nião seguinte dos Estados partes ou na conferência de revisão seguinte, a que ocorrer primeiro.
10.2) As alterações podem ser acordadas numa reunião dos Estados partes ou numa conferência de revisão 
e serão adotadas por uma maioria de dois terços dos votos dos Estados partes. As alterações adotadas serão 
comunicadas pelo depositário a todos os Estados partes”. Ibid, pp. 9-10.
47  “After a period of !ve years following the entry into force of this Treaty, the Secretary-General of the 
United Nations shall convene a conference to review the operation of the Treaty and the progress in achieving 
the purposes of the Treaty. #e Secretary-General of the United Nations shall convene further review confer-
ences at intervals of six years with the same objective, unless otherwise agreed by the States Parties”. Ibid, p. 8.
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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 pací!cas, desar-
mamento 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 es-
tabelecendo zonas livres de armas nucleares (não foi colocada no terceiro tema, 
dos arranjos institucionais, mas consta de forma mais simples no Preâmbulo 
– parágrafo 2149); no segundo caso, descartou-se a ideia de, em sessões extraor-
dinárias, poder-se negociar instrumentos complementares ao tratado, provendo 
um plano geral para a destruição de arsenais nucleares e medidas relacionadas a 
um regime de veri!cação não-discriminatório (por mais que haja certa similari-
dade entre a proposta e o artigo 8.1.b).

No geral, o que se nota é a participação intensa da delegação brasileira du-
rante 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 !nal, 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.

4 IMPORTÂNCIA DA RATIFICAÇÃO

O Brasil, ao menos neste milênio, tem sido protagonista no debate sobre a 
questão nuclear tanto na teoria quanto na prática, como colocam Herz e Lage 
ao escreverem que

Em primeiro lugar, o Brasil se coloca como um mediador entre os Esta-
dos nuclearmente e os não nuclearmente armados, a !m não somente de 

48  “Extraordinary meetings of States Parties shall be convened, as may be deemed necessary, by the Sec-
retary-General of the United Nations, at the written request of any State Party provided that this request is 
supported by at least one third of the States Parties”. Ibid, p. 8.
49  “Emphasizing that nothing in this Treaty shall be interpreted as a%ecting the inalienable right of its States 
Parties to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimina-
tion”. Ibid, p. 3.
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garantir o cumprimento do TNP, o que inclui a garantia da possibilidade 
de uso de tecnologia nuclear voltado a !ns pací!cos, como a produção 
de energia e os usos médicos, como também alavancar seu protagonismo 
internacional.50

Não à toa, todo o processo que levou ao Tratado de Proibição de Armas 
Nucleares teve participação decisiva da delegação brasileira. Depois de dezenas 
de anos após a primeira resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 
1946, o primeiro documento juridicamente vinculante que proíbe o uso e a ame-
aça do uso de armas nucleares foi criado. Por mais que, num primeiro momento, 
simbólico, o Tratado é, ao menos politicamente, um instrumento poderoso dos 
Estados não nuclearmente armados. Porém, a mera participação no processo de 
criação não é su!ciente para que o Brasil tome a frente na agenda do desarma-
mento. Esse argumento político seria capaz de, por si só, fazer com que o Brasil 
rati!que o documento, visto que quer ser referência no debate.

Para além do político, porém, deve-se ressaltar que a primeira reunião dos 
Estados partes, que ocorrerá um ano após a entrada em vigor do Tratado (ja-
neiro de 2022), será decisiva para a de!nição dos prazos descritos nos art. 4.251 
e 4.452 do TPAN, relativos à destruição das armas nucleares de Estados que 
aderirem ao Tratado posteriormente, além de ser a reunião que de!nirá as regras 
de procedimento interno dos encontros subsequentes (art. 8.253). Mais que isso, 
50  HERZ, Monica; LAGE, Victor Coutinho. A atual política nuclear brasileira. Coleção BPC Policy 
Brief, v. 3, n. 58. Rio de Janeiro: Editora BRICS Policy Center, 2010.
51  “Notwithstanding Article 1 (a), each State Party that owns, possesses or controls nuclear weapons or other 
nuclear explosive devices shall immediately remove them from operational status, and destroy them as soon 
as possible but not later than a deadline to be determined by the !rst meeting of States Parties, in accordance 
with a legally binding, time-bound plan for the veri!ed and irreversible elimination of that State Party’s nu-
clear-weapon programme, including the elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapons-related 
facilities. #e State Party, no later than 60 days after the entry into force of this Treaty for that State Party, shall 
submit this plan to the States Parties or to a competent international authority designated by the States Par-
ties. #e plan shall then be negotiated with the competent international authority, which shall submit it to the 
subsequent meeting of States Parties or review conference, whichever comes !rst, for approval in accordance 
with its rules of procedure”. NAÇÕES UNIDAS. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Nova 
Iorque: Nações Unidas, 2017. Disponível em: <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2017/07/20170707%20
03-42%20PM/Ch_XXVI_9.pdf>. Acesso em: 08 de julho de 2020. P. 5.
52  “Notwithstanding Article 1 (b) and (g), each State Party that has any nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices in its territory or in any place under its jurisdiction or control that are owned, possessed or 
controlled by another State shall ensure the prompt removal of such weapons, as soon as possible but not later 
than a deadline to be determined by the !rst meeting of States Parties. Upon the removal of such weapons 
or other explosive devices, that State Party shall submit to the Secretary-General of the United Nations a 
declaration that it has ful!lled its obligations under this Article”. Ibid, pp. 5-6.
53  “#e !rst meeting of States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations 
within one year of the entry into force of this Treaty. Further meetings of States Parties shall be convened by 
the Secretary-General of the United Nations on a biennial basis, unless otherwise agreed by the States Parties. 
#e meeting of States Parties shall adopt its rules of procedure at its !rst session. Pending their adoption, the 
rules of procedure of the United Nations conference to negotiate a legally binding instrument to prohibit 
nuclear weapons, leading towards their total elimination, shall apply”. Ibid, pp. 7-8.
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também será de!nida a autoridade capaz de veri!car o processo prático de de-
sarmamento nos países54. Todas essas escolhas, claro, !carão a cargo dos Estados 
partes. Por essa razão, é fundamental que haja a rati!cação brasileira ao Tratado 
o quanto antes, para que a delegação do Brasil não precise participar dessa pri-
meira reunião apenas como observadora, sem direito a voto.

5 CONCLUSÃO

O Estado brasileiro ainda não rati!cou 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 avanço55, 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 rati!cação, 
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 arma-
dos tomando a frente nessa agenda e mudando o status quo moldado pelo Tra-
tado de Não-Proliferação. Ainda há a possibilidade de o Brasil se colocar como 
agente central no processo, sendo necessária, porém, a rati!cação imediata ao 
Tratado de Proibição de Armas Nucleares.
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