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INTRODUÇÃO

Esse livro multilíngue (artigos em inglês e português) é a consolida-
ção do resultado de pesquisas desenvolvidas pelos professores, alunos e 
colaboradores dos programas de pós-graduação em Direito da PUC Minas, 
da Universidade de Itaúna, das Faculdades Milton Campos, da UFMG e 
da Escola Superior Dom Helder. Todos os autores possuem uma relação 
com o Programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas, seja como 
professores, egressos ou pesquisadores-parceiros dedicados aos estu-
dos do Direito Internacional. Esta obra conta ainda com a essencial ajuda 
financeira de caráter público da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais – FAPEMIG a quem, desde já agradecemos. Em tempos de tão es-
cassas fontes de financiamento, a FAPEMIG “teimosamente” insiste em 
patrocinar e promover a pesquisa fomentando a continuidade da pesquisa 
em Minas Gerais e ajudando no surgimento de novos pesquisadores. 

A justificativa para mais um livro sobre Direito Internacional se dá na 
medida em que esse ramo do direito vem se transformando abruptamen-
te. Com a globalização há um choque entre as lógicas territoriais estatais 
e uma sociedade internacional transnacional pautada em uma diversidade 
de atores, racionalidades e interesses. Salienta-se que, como se verá nos 
próprios textos aqui apresentados, não se trata de uma transformação 
desse ramo específico do direito, mas, sim, de uma transformação de 
toda a ordem jurídica. Essas mudanças transcendem o internacional e im-
pactam também diretamente o ordenamento jurídico interno dos Estados 
em suas relações tanto públicas quanto privadas. Por isso, a proposta 
desse trabalho foi trazer temas de relevância, atuais, visando instigar no-
vas reflexões para o Direito. 

Em tempos de pandemia, essa obra não se vale do oportunismo 
conjuntural, mas, sim, apresenta uma coletânea de estudos consistentes, 
pautados no rigor técnico-científico de seus participantes. As pesquisas 
que orientaram os capítulos refletem uma parte importante das longas 
trajetórias de pesquisa acadêmicas no âmbito dos Programas de Pós-
Graduação em Direito nos quais estão inseridos. Sem dúvida alguma, o 
marco dessa obra se insere na celebração dos 75 anos da Carta de São 
Francisco, documento constitutivo da ONU e um dos eventos mais impor-
tante para o Direito Internacional contemporâneo. Documento garantidor 
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do multilateralismo, baseado no princípio da cooperação internacional da 
paz mundial e da humanização do Direito Internacional, a Carta de São 
Francisco precisa ser celebrada e reafirmada. Especialmente em um con-
texto em que o sistema internacional, que se apresenta hoje por um viés 
de atuação estatal, onde as principais potências militares e econômicas 
se voltam para uma atuação unilateral. 

Assim, ao cumprir a missão de organização da obra, consideraram-se as 
linhas de pesquisa, o perfil institucional estratégico e a filosofia do Programa 
de Pós-Graduação em Direito e da própria Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais, havendo aderência entre as temáticas dos estudos e os 
projetos e linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação. Foi respeitado 
o perfil de pesquisa do Programa, não sendo difícil coordenar os artigos e for-
mar um todo coerente respeitando a vocação acadêmica primordial de cada 
autor. Também a elas se somaram os esforços de investigação e resultados 
concretos já viabilizados a partir do Protocolo de Cooperação Interinstitucional 
entre os PPGDs da PUC Minas e UFMG, de 5 de março de 2020. As principais 
missões de iniciativas dessa natureza encontram-se em várias frentes, como 
a de compartilhar experiências e conhecimentos discentes e docentes no 
âmbito dos diversos projetos de pesquisa desenvolvidos pelas instituições; 
projetar espaços acadêmicos do Estado de Minas Gerais no ambiente de 
Pós-Graduação em Direito; agregar novos participantes, formando discípulos 
em pesquisa de alto-nível no país e exterior.

Os autores dos estudos que são docentes do Programa de Pós-
Graduação em Direito da PUC Minas pretendem adotar a Coletânea como 
obra de referência nas disciplinas ministradas a cada semestre, dada a 
aderência dos artigos aos projetos de pesquisa em que estão envolvidos 
os professores e alunos do Programa.

Tendo em vista todas essas inspirações e propostas, o livro foi dividi-
do em quatro eixos temáticos: Teoria do Direito Internacional, Direito Penal 
Internacional e Direitos Humanos, Direitos Humanos na Ordem Jurídica 
Internacional e o Direito Internacional das Organizações Internacionais no 
Âmbito Multilateral, iniciando-se com aqueles cujas pesquisas focaram 
nos problemas essenciais da interpretação teórica do Direito Internacional 
e na sua aplicação prática. 

Inaugura a obra o artigo do Prof. Jorge M. Lasmar, no Título I – 
Teoria do Direito Internacional, porque nele o professor Jorge, com sua 
formação na escola inglesa, levanta a questão essencial para validade do 
Direito Internacional, qual seja: é possível ter uma visão “monolítica” de 
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sua universalidade do Direito Internacional? No artigo, são apresentados 
alguns desafios teóricos que essa concepção enfrenta na prática, pois, 
como ele bem coloca, se uma suposta regra universal pode ser aplicada 
e interpretada de diferentes maneiras e por diferentes Estados, logo não 
se terá somente uma norma universal, mas, sim, diferentes normas. Para 
tanto, o autor se apoia teoricamente na escola inglesa e constrói uma 
compreensão das normas e instituições a partir de uma abordagem fun-
cional “não monolítica”.

O capítulo 2 do mesmo Título I, que trabalha a teoria do Direito 
Internacional, é um artigo do professor Leonardo Nemer Caldeira Brant, 
que apresenta os frutos de seus ensinamentos escrevendo, a quatro 
mãos, com Bruno de Oliveira Biazatti, pesquisador experiente, financiado 
pela CAPES, e coordenador de grupos de estudos e pesquisa, um texto 
que analisa as declarações unilaterais capazes de criar obrigações inter-
nacionais aos Estados que as proferiram, à luz das decisões da Corte 
Internacional de Justiça (CIJ). Para esse fim, os autores realizam uma 
extensa análise dos elementos “constitutivos e das principais caracterís-
ticas daquelas declarações, levando em consideração a relevante prática 
estatal e a jurisprudência da CIJ. No decorrer do trabalho, são descritos 
diversos atos unilaterais, a fim de exemplificar os seus critérios de vali-
dade e seus efeitos obrigacionais. Também, as decisões judiciais da CIJ 
são estudadas e analisadas com o intuito de apresentar as conclusões 
legais dessa Corte sobre a qualificação de certas declarações unilaterais, 
capazes de instituir obrigações jurídicas. O resultado almejado no artigo 
é que os atos unilaterais são instrumentos frequentemente usados pe-
los Estados, na esfera normativa internacional, para estabelecer deveres 
legais, e, dessa forma, concluem os autores, que o caráter vinculante 
desses atos é evidência da boa-fé como um fator relevante nas relações 
jurídicas internacionais. 

O Título II do livro – Direito Penal Internacional e Direitos Humanos 
– é aberto, no Capítulo 3, com o artigo dos Professores Carlos Augusto 
Cânedo da Gonçalves da Silva e Roberta Cerqueira Reis. Nessa pesquisa 
os autores propõem a construção da memória dos conflitos, por meio 
da análise das narrativas dos testemunhos prestados pelas vítimas nas 
cortes internacionais, quanto às práticas de crimes de lesa humanidade, 
como os crimes contra a humanidade e os genocídios. Assim, os autores 
apresentam as atrocidades em massa promovidas nesses contextos e os 
traumas gerados pelo isolamento que se promove, por meio da exclusão 
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e do rompimento dos laços sociais e da participação da comunidade polí-
tica. O estudo apresenta uma conclusão interessante em que os autores 
verificam que esses julgamentos constroem uma narrativa oficial promo-
vendo a reinserção das vítimas no contexto do conflito e as auxilia na 
superação das dificuldades de representação. 

O Capítulo 4, ainda dentro do Título II – Direito Penal Internacional, 
a Professora Renata Mantovani de Lima, mais uma filha do programa de 
Pós-Graduação em Direito da PUC MINAS, traz parte de sua tese de douto-
rado, desenvolvida sob a orientação também do Professor Carlos Augusto 
Cânedo Gonçalves da Silva. Sob o título “O Tribunal Especial de Serra 
Leoa e a sua contribuição para a justiça penal, a Professora Renata, hoje 
membro permanente do corpo docente do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Universidade de Itaúna, estuda, nas suas palavras, o órgão 
jurídico criado pelo governo de Serra Leoa e coordenado pela ONU, o que 
a doutrina classifica como tribunal híbrido, para processar e condenar os 
responsáveis pelas graves violações aos direitos humanos e às leis inter-
nacionais ocorridos durante sua Guerra Civil. Trata-se de uma pesquisa 
essencial para a humanidade, pois o estudo das negociações, sobre a 
estrutura, funcionamento e mandato, deu ensejo a outros tribunais, no 
mesmo perfil de mecanismo residual, demonstrando que o direito penal 
internacional precisa dos Direitos Humanos para sua adequada aplicação 
o que confirma uma parte da proposta dessa obra que é a necessidade 
de humanização do Direito Internacional. A pesquisa segue, em parte, 
uma metodologia semelhante a do artigo anterior, pois parte também do 
estudo de apontamentos históricos, o que não é coincidência, pois isso 
apenas reflete o perfil acadêmico de seu orientador.

O Título III contempla três artigos de pesquisas que analisam os direi-
tos humanos na ordem jurídica internacional, seja no âmbito da ONU, seja 
no âmbito regional do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos 
Humanos da OEA.

E seguindo a proposta inicial de organização do livro, o título III, ape-
sar de se tratar especificamente do Sistema Interamericano de Proteção 
dos Direitos Humanos, tem, no Capítulo 5, o artigo “O alcance norma-
tivo de decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos”, do 
Professor Mário Lúcio Quintão Soares, em coautoria com Gisele de 
Campos Versiani. Esse texto traz uma reflexão sobre a imperiosa necessi-
dade de um controle de convencionalidade das leis domésticas, de forma 
a harmonizá-las com as normas internacionais de proteção dos direitos 
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humanos. Para tanto, os autores tomaram como base de análise a juris-
prudência da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
como forma a concluir que, a despeito das políticas neoliberais adotadas 
pelos Estados no processo de globalização, ainda assim está ocorrendo, 
nas palavras dos autores, uma “modificação da práxis dos Estados na 
efetivação dos direitos humanos”. 

O Capítulo 6, “A Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
e seu impacto para a transformação social no Brasil: políticas públicas 
contra violência doméstica no município de Contagem, das professoras 
do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Itaúna e 
egressas do doutorado em direito da PUC Minas, Carla Ribeiro Volpini 
Silva e Cíntia Garabini Lages, trouxe um estudo de caso em que se ana-
lisa o impacto do Relatório 54/01, caso 12.051, mais conhecido como 
caso Maria da Penha, buscando identificar o alcance dos efeitos das reco-
mendações feitas pelo Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 
Humanos em uma organização federativa do Brasil, especificamente no 
município de Contagem. As autoras, por meio de uma estrutura descritiva 
tomando-se como metodologia a inferência dedutiva, junto com acurada 
revisão bibliográfica, concluíram que as recomendações da Comissão, 
embora não sejam obrigatórias, possibilitam o reconhecimento de uma 
atuação internacional, que tem sido progressivamente transformadora, 
das políticas públicas no Brasil, ou seja, a essencialidade da Comissão 
passa também, pelo impacto transformador da condição social no Brasil. 

O Capítulo 7 é da professora Maria de Fátima Freire de Sá em conjun-
to com o Professor Bruno Torquato Naves, ambos da graduação do curso 
de Direito da PUC Minas e professores dos programas da Dom Helder e da 
PUC Minas, respectivamente. Esse trabalho é fruto das constantes pes-
quisas que desenvolvem com seus alunos de mestrado e doutorado e no 
CEBID (Centro de Estudos em Biodireito), uma rede de pesquisa, formada 
por grupos homônimos registrados no CNPq que se dedicam ao estudo 
das Ciências Biológicas, das Ciências da Saúde e o Direito. Juntos, eles 
fecham o eixo dos Direitos Humanos, na ordem jurídica internacional, com 
um trabalho pontual e bem delimitado acerca da “Bioética na Saúde da 
pessoa idosa no contexto internacional”. Nesse trabalho, eles concluem 
que “a adoção de documentos internacionais, por diversos Estados, de-
monstra a intenção de construção de políticas públicas e normas internas 
adequadas à proteção do idoso. No desenvolvimento da pesquisa, os au-
tores fizeram uma breve evolução das circunstâncias fático-históricas, que 
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demandaram a criação dos principais documentos internacionais, sejam 
de caráter multilateral, da ONU, sejam de caráter regional, da OEA, desta-
cando os trechos que visam a saúde do idoso, do ponto de vista biológico, 
psicológico, existencial e cultural, de forma geral, mas especialmente no 
que se refere à autonomia na tomada de decisão, acerca do tratamento 
desejado, incluindo cuidados paliativos, diretivas antecipadas e tecnolo-
gias a serem utilizadas no final da vida. Texto sensível, não se furtou a 
verificar o problema da migração e o reflexo causado no abandono e iso-
lamento do idoso, buscando, inclusive, destacar a importância do mundo 
digital e das novas tecnologias como meios de mitigar esse isolamento.  

Para encerrar a terceira parte do livro, o Capítulo 8, da lavra do 
Professor da UFMG, Fabrício Bertini Pasquot Polido, analisa as interfa-
ces entre a crise sanitária internacional provocada pela pandemia da 
COVID-19, as aplicações de tecnologias como elementos essenciais de 
facilitação da interação humana e desafios em relação à efetividade dos 
direitos humanos. Assim, o autor introduz sua análise:

em distintas partes do globo, medidas de isolamento e dis-
tanciamento social, aliadas às aplicações tecnológicas, expu-
seram os genuínos paradoxos da pós-modernidade. Revelam 
o quanto somos e o quanto ainda nos tornamos mais enci-
lhados em nossas realidades virtuais e bolhas de internet, 
ao mesmo tempo em que nos fazem ansiar pelo contato físi-
co e presencial; levam a descobrir as possibilidades de uma 
vida desacelerada e menos frenética, em reclusão e próxima 
daqueles com quem nos relacionamos contratualmente em 
família ou afetivamente, mas postulam a necessidade de 
solidariedade, alteridade e maior compreensão sobre os be-
nefícios de conviver diariamente com nossos semelhantes, 
respeitar e proteger o meio ambiente e os animais, e trilhar 
as fases evolutivas da vida.

Finalmente, nesse capítulo, o autor levanta uma série de questiona-
mentos que angustia a todos nós nesse momento, que não pertencem 
exclusivamente a esse momento, mas se relacionam à constatação de 
que, ainda, se faz mais e mais necessário o “desenvolvimento de vacinas 
e antivirais; alternativas de colaboração em pesquisa no campo da saúde 
pública; acesso a medicamentos; forças-tarefa para financiamento de pes-
quisa e desenvolvimento tecnológico), em tempos pandêmicos as tecno-
logias podem igualmente responder pelos maiores riscos e relativizações 
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em torno da observância de padrões de proteção dos direitos humanos, 
bem como, escancara a dificuldade de atores estatais e não estatais de 
atuarem de forma democrática no combate à pandemia, pois, o que se 
percebe é uma vigilância e uma censura online, a desinformação, a disse-
minação de fake news e a necessidade, ainda premente, de mais segu-
rança cibernética e priva” cidade de sistemas autônomos e inteligentes. 

O livro se encerra com um título dedicado ao estudo do direito inter-
nacional, que se constrói no seio das organizações internacionais, e as 
dificuldades que esses organismos públicos internacionais vêm enfrentan-
do com o esvaziamento da agenda multilateral das relações internacionais 
e com a tentativa de afirmação das políticas externas unilaterais esta-
tais. O primeiro texto do Capítulo 9 trouxe um estudo sobre a formulação 
de normas de direito internacional no âmbito das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e seus impactos no comportamento 
dos Estados-membros e não membros. Trata-se do fruto do doutorado 
sanduíche entre o programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas 
e a Sorbonne em que a Professora Maria Bueno Barbosa numa análise 
metodológica das fontes do Direito Internacional, bem como da natureza 
jurídica das Organizações Internacionais, apresenta um estudo em que 
se verifica o caráter normativo das regras por elas emanadas. Trata-se 
de uma verdadeira aula acerca do funcionamento das organizações inter-
nacionais, sobretudo do processo de construção normativa no âmbito da 
Unesco.

Finalmente, o Capítulo 10 da aluna Bárbara Thaís Pinheiro Silva é re-
sultado dos constantes trabalhos realizados por essa aluna nos cursos de 
direito e relações internacionais, sendo aluna prounista, mas cujo poten-
cial acadêmico se destacou nos quatro PROBICS, todos patrocinados pela 
parceria PUC Minas/FAPEMIG, e sob a orientação dos professores Carlo 
Augusto Cânedo Gonçalves da Silva e Maria de Lourdes Monteiro Albertini. 
Esse texto foi pensado e elaborado a partir da evolução do pensar das 
relações internacionais econômicas e do Direito do Comércio Internacional, 
uma das áreas mais impactadas pela globalização e pelo unilateralismo 
que se instaurou nos últimos três anos. Nesse sentido, as autoras de-
monstram que a cooperação multilateral econômica, delineada em Bretton 
Woods, e liderada, posteriormente, no âmbito do comércio, pela OMC, a 
partir de 1995, perdeu sua capacidade de pacificar as relações internacio-
nais de comércio pela cooperação. Desde quando a China, a partir de 2001, 
foi se tornando país protagonista do comércio internacional, apresenta-se 
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como uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos. Elas salientam que, 
em contrapartida, houve uma reação dos Estados Unidos da América, que 
relançou uma série de barreiras comerciais, com destaque para as barrei-
ras tarifárias, e provocou um baque na economia global. 

Assim, percebe-se que as pesquisas se articulam em um eixo coe-
rente e debatem desafios do direito internacional contemporâneo. Todas 
as épocas possuem suas adversidades que não são maiores, nem me-
nores, mas inerentes àqueles atores que devem enfrentá-los. Contudo, a 
pesquisa sistemática tenta seriamente buscar soluções para o conheci-
mento humano dentro de seus respectivos contextos. 

Belo Horizonte, agosto de 2020.
Os Organizadores
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CAPÍTULO 1

ENGLISH SCHOOL AND INTERNATIONAL LAW: 
RE DISCUSSING NORMS AND INSTITUTIONS

Jorge M. Lasmar1

International law rules are supposedly universal. Nevertheless, in 
practice that is not always the case. As I will discuss below, one single 
“universal” rule can be interpreted and/or applied in different ways by 
different states. As a result, if we understand norms as “standards of 
behaviour” then these different interpretations and applications of that 
rule can, in fact, constitute different norms.

This poses some theoretical problems for both how international law 
and the English School currently understands and approaches the idea 

1 Jorge M. Lasmar é Coordenador Geral de Pós-Graduação e Professor Titular de Direito 
Internacional das Faculdades Milton Campos bem como Professor Permanente do 
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Possui 
doutorado em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political 
Science (LSE) tendo contado com bolsa da CAPES (1º lugar no Brasil). Atualmente é 
Diretor de Assuntos Jurídicos da Associação Internacional de Estudos de Segurança 
e Inteligência (INASIS), Coordenador Regional (Brasil) da Terrorism Research Network 
(TRI) e da rede de pesquisa em Terrorismo, Radicalização e Crime Transnacional (TRAC-
CNPq) além de membro da Comissão de Certificação Profissional em Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (CPLD-FT, IPLD) e da Comissão 
de Direito Internacional da OAB-MG. O Prof. Lasmar atua como advogado e consultor 
nas áreas do direito e relações internacionais e, em especial, da prevenção e combate 
ao terrorismo e seu financiamento. Profere palestras, cursos de capacitação e presta 
consultorias para diversas instituições públicas e privadas no Brasil e exterior. Atuou 
na Comissão de Relações Internacionais da OAB/MG, foi Coordenador da Central and 
Latin America Section of the ISA English School Section?s Committee for the Study 
of International Society in the Americas (CSISA/ISA), além de professor visitante do 
Programa de Doutorado da Universidad Nacional de Rosario e membro da Comissão 
de Avaliação Quadrienal da CAPES (2013-2016). Atuou também como Chefe do 
Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Possui trabalhos publicados 
em cinco línguas, tem ampla experiência como comentarista em mídias nacionais e 
internacionais e conquistou vários prêmios, bolsas e condecorações incluindo o Best 
Scholar Paper Award da International Studies Association.
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of norms and institutions. Thus, I propose a non-monolithical functional 
approach of norms and institutions. Having this framework in mind, I will 
first make some reflections about the normative and functional structure 
of primary institutions to then discuss how one can have a non-monolithic 
approach to norms and institutions.

Primary Institutions

What is an institution of international society? Unfortunately, the 
answer to this question is not as straightforward as it may seem. The word 
‘institution’ has been used to designate different things in international 
relations, generating great misunderstanding in the literature. Nevertheless, 
this terminological confusion is not so much due to disagreement about its 
divergent meanings (Buzan, 2004b:162; Kratochwil, 1989:1; 25-28) but 
rather due to a lack of clarity in its use. 

This imprecision in the use of the term ‘institution’ is perhaps 
justified. ‘Institution’ is commonly used to express two closely related, but 
essentially contrasting, meanings. First, it can be used to designate specific 
human-constructed associations/organisations. These include entities 
with varying degrees of capacity for acting in the international system 
such as the United Nations (UN) or the World Trade Organisation (WTO).  
Keohane labels these associations as “discrete specific institutions”. 
This discrete quality essentially signifies that their historical role can be 
easily isolated and linked to specific decision making processes and policy 
implementations (Keohane, 1988:383).

Nevertheless, institutions can also be understood as broader 
patterns of norms, principles and rules that constrain and guide an actor’s 
behaviour. According to this second usage, institutions are not actor-like 
establishments but rather normative bodies with a systemic structure-like 
role. Institutions in this sense are much more heterogeneous, complex 
and enduring than mere organisations or associations. Sovereignty, 
international law, markets, great power management, war, diplomacy and 
environmental stewardship can all be counted as examples of institutions 
falling within this wider understanding. Implicit in the acceptance of such 
an understanding of ‘institutions’ is an acknowledgement of the existence 
of an international order, as state interactions would necessarily have to 
be mediated through pre-existing normative systems (institutions).

Of course, as pointed out by Buzan, the distinction between these two 
meanings is far from absolute (2004:165). Keohane’s well-known definition 
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of institutions is an example of this blurring. He defines institutions as 
a “persistent and connected sets of rules, formal and informal, that 
prescribe behavioural roles, constrain activity, and shape expectations” 
(1990:732). Ruggie also follows this definition (1997). The boundaries are 
also blurred in Young’s work, which conceptualises institutions as “social 
practices consisting of easily recognized roles coupled with clusters of 
rules or conventions governing relations among the occupants of these 
roles” (1989:32). Similarly, Krasner also defines institutions as “formal or 
informal structures of norms and rules that are created by actors to increase 
their utility” (Krasner, 1999:43). The same indistinct understanding can be 
located in March and Olsen’s work when they observe that institutions are 
“a relatively stable collection of practices and rules defining appropriate 
behaviour for specific groups of actors in specific situations” (1998:948).

However, even if these definitions seem to undermine and obscure 
the cleavages between these two uses of ‘institutions’, the duality of 
meaning is still explicitly recognised. Keohane is clear in analytically 
distinguishing between “fundamental practices” or “general patterns of 
institutionalized activity” that mostly evolve from the interaction amongst 
states (i.e. the broad understanding of the term) as opposed to “specific 
institutions” deliberated designed by states to fulfil a specific role (i.e. a 
stricter understanding of the term) (1988:383-385). The same analytical 
opposition can be found in Young who establishes a distinction between 
“regimes” (i.e. specifically designed institutions) and “order” (i.e. generally 
evolved institutions) (1989:32). Ruggie also follows Keohane’s distinction 
but includes international organisations as a third type of institution (1997). 
In addition, Reus-Smit analytically distinguishes between “issue-specific 
regimes” (designed) whose function it is to facilitate collective action and 
“deeper institutional practices” (i.e. fundamental evolved institutions) “that 
structure modern international society” (1997:555). Finally, Buzan makes 
a distinction between primary institutions, i.e. those that “define the basic 
character and purpose of any society” (i.e. a broad understanding of the 
term), and secondary institutions, i.e. “those referred to by regime theory” 
(i.e. a stricter understanding of the term) (2004:166-167).

Various authors refer to the confusion and vagueness in the use 
of the term institutions within IR literature (Buzan, 2004b; Keohane, 
1988:383). Buzan believes that this confusion and dearth of clarity is the 
direct result of different schools in IR using the term institution to denote 
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what are essentially different concepts (Buzan, 2004). This confusion 
is further compounded by what Buzan calls the “pervasive ambiguity” in 
what differentiates the associated concepts of norms, rules and values 
(2004:166). Having said that, the debate regarding the importance and 
degree of influence these institutions (can) have on international actors 
is far more significant. Authors vary from understanding institutions as 
only slightly constraining actor activity (Mearsheimer, 1994, 1995) 
to predominantly constituting actor behaviour and identity (Wendt & 
Duvall, 1989). Of course, how one understands the role of institutions 
in international relations influences the various definitions and usages 
of “institutions”. Mearsheimer, for example, emerges from within the 
traditional security, neo-realist perspective and defines institutions as 
“a set of rules that stipulate the ways in which states should cooperate 
and compete with each other” (1994:8). On the other hand, Reus-Smit, 
advocating a “new constructivist account of fundamental institutions” 
defines them as “those elementary rules of practice that states formulate 
to solve the coordination and collaboration problems associated with 
coexistence under anarchy” (1997:557). On the face of it his definition is 
quite close to Mearsheimer’s: both authors are interested in cooperation 
(or competition) under anarchy and both definitions are anchored in the 
state. But upon closer examination the weight attributed to institutions 
in international relations is diametrically different. According to Reus-
Smit, institutions are grounded “in the underlying normative foundations 
of international society” (1997:556) while for Mearsheimer “institutions 
have minimal influence on state behaviour” (1994:8).

In English School literature, the term “international institutions” is 
noticeably aligned with the broader usage described above and has a 
central role in both its theoretical framework and identity. Both the terms 
‘international’ and ‘institutions’ acquire a special significance. Institutions 
are usually associated with Bull’s concept of order, i.e., “a pattern of 
activity that sustains the elementary goals of the society of states or 
international society” (1977:8). More precisely, Bull states that “[b]y an 
institution we do not necessarily imply an organization or administrative 
machinery, but rather a set of habits and practices towards the realization 
of common goals” (1977:74). He uses diplomacy, war, balance of power, 
great power management, the state and international law all as examples. 
In accordance with this use, Holsti defines international institutions as 
the “context within which the games of international politics are played. 



ENGLISH SCHOOL AND INTERNATIONAL LAW: RE DISCUSSING NORMS AND INSTITUTIONS

25

They represent patterned (typical) actions and interactions of states, the 
norms, rules, and principles that guide (or fail to guide) them, and the 
major ideas and beliefs of a historical era” (2004:16). Holsti gives the 
examples of trade, diplomacy, war, international law, the state, sovereignty, 
territoriality and colonialism while simultaneously underscoring that this is 
by no means an exhaustive list. Buzan, in turn, draws attention to the 
fact that although the English School authors use different definitions of 
institutions, a general agreement on certain key features and roles can be 
identified, namely:

• “that they [institutions] are relatively fundamental and durable 
practices, that are evolved more than designed; and

• that they [institutions] are constitutive of actors and their patterns 
of legitimate activity in relation to each other” (2004:167).

Following the English School tradition, this paper focuses on the 
study of institutions understood in the broader sense. In seeking to both 
consolidate the “conceptual clarity” of institutions (Buzan, 2004:175) and 
contributing to the English School’s research programme, this work adopts 
the term primary institutions to designate institutions conceptualised in 
a broad sense. Accordingly, primary institutions are defined in this work 
as “relatively fundamental and durable practices that are constitutive of 
actors and their patterns of activity in relation to each other”. Likewise, 
the term secondary institutions will be used to designate “an organisation 
or establishment founded for a specific purpose” (Buzan, 2004:164) or 
even “implicit or explicit principles, norms [values] and decision-making 
procedures around which actors’ expectations converge in a given area of 
international relations” (Krasner, 1983:2).

However, different primary institutions have analytically distinguishable 
functions, goals and roles. Each specific primary institution is composed 
of a unique system of norms and values that give shape to equally unique 
patterns of interaction. Therefore, institutions are sometimes understood 
as a “relatively stable collection of practices and rules defining appropriate 
behaviour for specific groups of actors in specific situations” (March & 
Olsen, 1998:948). But accepting that international interactions are 
embedded in primary institutions necessarily implies that they are more 
than just mere conglomerations of norms. In fact, as Finnemore and 
Sikkink observe,

One difference between “norm” and “institution” (in the sociological 
sense) is aggregation: the norm definition isolates single standards of 
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behavior, whereas institutions emphasize the way in which behavioral 
rules are structured together and interrelate (a “collection of practices 
and rules”). The danger in using the norm language is that it can obscure 
distinct and interrelated elements of social institutions if not used carefully 
(1998:891).

Primary institutions are brought into being by a systematic architecture 
of norms, rules and values. Characterising this architecture as systematic 
indicates that an institution’s cognitive identity is formed and determined 
not only by its normative content but also by the “shape” of its specific 
normative architecture. By architecture I mean the particular distribution of 
attributed meaning, the operational procedures and values involved in an 
institution in a given time and social-space. In other words, the way these 
norms are organised and the manner in which they interrelate with each 
other within an institution holds a special meaning and helps to shape the 
institution’s own identity. As March and Olsen state:

Such [institutional] practices and rules are embedded in structures 
of meaning and schemes of interpretations that explain and legitimize 
particular identities and the practices and rules associated with them. 
Practices and rules are also embedded in resources and the principles of 
their allocation that make it possible for individuals to enact roles in an 
appropriate way for a collectivity to socialize individuals and sanction those 
who wander from proper behavior (1998:948).

As a result, in order to better understand a given institutional 
architecture and construct a coherent model for mapping primary 
institutions, it is also necessary to clearly understand, differentiate and 
define the meanings of norms and rules. Although these terms are used 
frequently to designate intervening variables that are taken into account 
when studying actor reasoning and normative change, the distinction 
between these concepts is frequently neglected (Buzan, 2004:163-164). 

Norms vs. Rules

Authors usually rely on the differentiation between norms and rules 
draw by Krasner. Considered the classical distinction for these terms, he 
defines them as:

Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are 
standards of behaviour defined in terms of rights and obligations. Rules 
are specific prescriptions or proscriptions for actions. Decision-making 
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procedures are prevailing practices for making and implementing collective 
choice (1983:2).

Although such a definition may be a good starting point, it needs 
further consideration. Krasner’s idea of norms as “standards of behaviour 
defined in terms of rights and obligations” is close to Axelrod’s, who states 
that a “norm exists in a given social setting to the extent that individuals 
usually act in a certain way and are often punished when seen not to 
be acting in this way” (1986:1097). Similarly, Finnemore and Sikkink 
conceptualise norms as standards “of appropriate behavior for actors with 
a given identity” [my emphasis] (Finnemore & Sikkink, 1998:891). While 
this definition is unique in that it links norms with actor identity, the term 
“appropriate behaviour” nevertheless still alludes to a prescriptive notion 
of right or wrong behaviour. Thus, a few points have to be considered here.

First, “appropriate behaviour” is not the same “a standard of 
behaviour”, because the former alludes to a prescriptive notion of right or 
wrong while the latter refers to a repeated pattern of interaction without 
any judgement attached to its social appropriateness (discussed further 
in the following section). Second, definitions that allude to norms as 
standards of ‘appropriate behaviour’ or as ‘standards of behaviour defined 
in terms of rights and obligations’, seem to echo Hume’s distinction 
between “is” and “ought” and Kelsen’s view that “norms are ‘ought’ 
statements, prescribing certain modes of appropriate conduct (Kelsen, 
1941:7-9; 44-45). However, it is not enough to define norms as being 
just ‘ought’ statements. As Hurrell points out, although it is true that 
norms have a “prescriptive sense of what ought to be done”, they can 
also encompass “regularities of behaviour among actors” (2002a:143-
144; 2002b:186), i.e. repeated patterns of interaction that need not fit 
the ‘ought’ category. Both Onuf and Kratochwil support this idea when they 
observe that norms can also constitute symbols or attribute significance 
to something (Kratochwil, 1989; Onuf, 1989), i.e. norms can constitute 
practices within which certain acts, utterances and emblems acquire a 
specific quality or fulfil a particular role. Along similar lines, Buzan also 
outlines the ambiguity of “ought”. He observes that “ought behaviour” 
not only can “imply beliefs that differentiate right from wrong in an ethical 
sense” but can also be motivated by calculation or coercion (“you ought 
to behave properly or you will be punished...”) (Buzan, 2004:153). In 
other words, norms are not necessarily defined by the simple prescription 
of behaviour in terms of right or wrong (i.e. ought). As Dworkin notes, if 
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someone does not follow a rule (e.g., a rule that states that at a certain 
social level someone is expected to see a movie once a week), he can be 
“subject to criticism or censure (...) but we do not suggest that he is doing 
something wrong just in not following the rule” (1967:30). Kratochwil even 
points out that norms and rules do not necessarily contribute to social 
integration since disagreement about how to interpret a certain rule can 
lead relevant parties to dispute what is “right” (1989:103-104). Finally, 
violating a norm or a rule does not necessarily result in coercion. How can 
a rule that merely declares a state of meaning, such as “Brazil is a Federal 
Republic” or “Antarctica is a common space” be linked with coercion? The 
idea of “being punished” implicit in coercion is even more problematic 
as it links the existence of the norm with its efficacy. In other words, if 
particular standards of behaviour are engendered through coercion then 
this suggests that it is very likely that the norms assuring this behaviour 
exist because, and while, the threat of coercion implicit within them is 
successful. This raises the question whether or not norms can exist 
without organised systems of coercion. For instance, can international law 
be constituted by norms if it has no organised coercion system and if some 
of its areas have a highly questionable efficacy? Of course, international 
law is undoubtedly constituted by norms and rules (Pellet, Daillier, & Dinh, 
2006:90), suggesting that at least some types of norms and rules may 
exist independently of notions of both efficacy and systems of coercion.

I must also emphasise that such “ought” criteria are only applicable 
to deontic norms, i.e., norms that contain command-like statements. Yet 
as implied above there are different types of norms: command-like norms, 
e.g. “you shall not kill”; norms that are constitutive of symbols, e.g. norms 
that confer special status to objects, such as flags or buildings, as being 
symbolic of national identity and unity; or norms that are attributive of 
significance, e.g. norms declaring certain jurisdictions, such as Outer 
Space or Antarctica, as “common spaces”; or certain rights or qualities, 
such as the right to life, as “inalienable”. Thus norms can have different 
roles/functions and act differently from one another (Kratochwil, 1989:1-
21; 26; 69-95; Onuf, 1989:72-78). Definitions such as the ones employed 
by Kelsen or Hume are legally oriented and unsatisfactory for the study of 
primary institutions since they not only are founded upon only deontic norms 
but also tend to assume that norms always originate from a deliberate act 
of will. According to such definitions, therefore, norms are always designed, 
never evolved. However, norms need not come into existence though only 
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deliberate and premeditated acts of will but can also evolve spontaneously 
though the interaction of actors (Kratochwil, 1989:59). Thus, definitions 
that view norms as being just ‘ought’ statements disregard their complexity 
by ignoring the presence of distinct types of norms as well as their different 
roles. It is this very diversity in norm types and roles that sheds light 
on what may, in fact, be the key difference between norms and rules, 
i.e.: that norms can be either evolved or designed, while rules are always 
designed, even if tacitly or unconsciously so (see below). Thus, predicated 
on the logic that norms can be both evolved and designed, as well as, have 
multiple forms and functions which extend above and beyond definitions 
limited to just ‘ought’ statements or ‘appropriate standards of behaviour’, 
I define norms in this work simply as “standards of behaviour” (Keohane, 
1984:57).

Thirdly, conceptualisations of norms as resulting from deliberate acts 
of will assume a certain degree of procedural institutionalisation. Thus, 
questions such as: what can be expected and done if someone breaches 
the norm? What recourses are available to address such a breach? What 
procedures are applicable? Or, are there any recognised mechanisms of 
coercion available to ensure norm compliance? – all presuppose that a 
degree of institutionalisation or formalisation is involved. However, it is the 
degree to which certain norms are institutionalised, i.e. the extent to which 
specific procedural regulations are created and attributed to them, that then 
marks these “norms” out as “rules”. Thus, rules are a specific category 
of norms, which are distinguishable from other norms by the high degree 
of formalisation implicit in their institutionalisation (Buzan, 2004:164). 
Hence, once a ‘standard of behaviour’ (i.e. a norm) is institutionalised 
as a rule, whether explicitly or tacitly, special procedures become linked 
to it. Each set of rules is then subject to specific procedures (e.g., Law is 
composed of rules that follow a “legal grammar” and thus, are subject to 
special “legal” procedures). Thus, predicated on this logic, this work views 
rules as a specific category of norms that have procedural regulations 
associated with them.

This distinction is crucial for two reasons. First, not only can rules 
from different institutions be subject to distinct procedures, (Kratochwil, 
1989:25-28) but also rules are generally linked to the notion of authority 
as clearly illustrated in the work of authors such as Dworkin, Hart, Austin 
and Hobbes (Dworkin, 1967:20-23; Kratochwil, 1989;116; 158). The 
notion of authority is generally present in discussions about the creation 
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or application of rules. However, this is not the focus of the present paper. 
Second, it is necessary to understand that different rules (and even rules 
that are similar) are created and applied differently accordingly to the 
particular institutional context where they are created, interpreted and 
applied (Kratochwil, 1989:25-28; Reus-Smit, 1997:556). Positivists such 
as Hart and Austin, try to explain this phenomenon exclusively by showing 
the material differences that exist between norms and rules (Dworkin, 
1967:19). Nevertheless, studies focussing on the empirical application 
of norms and rules demonstrate that even rules that are similar tend to 
be applied differently across distinct societies or different periods of time 
since institutions are also formed by principles and values that shape the 
creation, interpretation and application of their norms and rules (i.e. their 
normative architecture).

A Non-Monolithical Approach to Norms and Primary Institutions

International law rules show variations across time and space. As 
discussed above, much of the literature on norms that is associated with 
communication theory takes a step in the right direction by linking norms 
and interactions to the construction of identities. Having said that, it is 
not only necessary to incorporate subjective intervening variables, such 
as interpretation(s) and performance(s) into norm literature, but also to 
account for the fact the communication/ transmission of meaning is not 
necessarily always clear and without “noise”. This is crucial because, 
as seen in this work, the same norm or rule can be interpreted and/
or operationalised differently across interstate society. This causes a 
single rule to become a series of different norms across time and space. 
In short, norms display spatial and temporal variations when rules are 
operationalised by states and that must be accounted as this directly 
impacts the very cognitive content of norms. Such variations can deeply 
affect how we conceptualise and understand the study of norms in 
international relations including concepts such as the reach of norms, norm 
cascade and norm-life cycle(s). The latter, for example, is an extremely 
useful concept when used to understand normative and institutional 
change, but at the same time it must be underscored that this concept 
can, and indeed should, be expanded beyond just geneses, expansion 
(norm cascade) and obsolescence. Such an expansion would allow both 
IR and the English School to overcome the linearity prevalent in current 
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understandings of norm-life cycles and incorporate other non-evolutionary 
types of change such as transformation, addition, subtraction, and so on.

Thus, primary institutions cannot be seen as normatively monolithic. 
A single primary institution can, in fact, accommodate various types of 
normative change which can, in turn, occur simultaneously within different 
levels of that institution. Such a non-monolithic analytical approach to 
norms and primary institutions can pave the road towards advancing 
theoretical conceptualisations of primary institutions as understood within 
the English School in several ways.

First, the English School would benefit from a less monolithic 
understanding of “global”. Thus, while the English School has recently 
started to incorporate the study of subglobal/regional manifestations of 
international social structures (Buzan, 2004:205) in its research agenda 
it would also benefit from rethinking what is understood by “global”. The 
meaning of certain norms and processes considered global can, in fact, 
present variations when being regionally applied while simultaneously 
retaining their “global norm” identity (i.e. as a norm of international 
society). Likewise, the normative response of ‘global’ primary institutions 
to social facts can also display a degree of regional variance. This idea can 
also impact how we think about borders and membership in international 
society.

One possible way to conceptualise this understanding is to see the 
normative architecture of primary institutions non-monolithically, as a 
systematic nebula of norms. Taking a cue from Lakatos’ discussion about 
research programmes, it is possible to imagine that the norms, values, 
rules, principles and procedures of primary institutions are constructed 
and organised not only as a central core but also around such a core. Thus, 
core sets of values and norms would determine the functional requisites/
goals and form the identity of the primary institution. Being defined by 
these core rules, the primary institution would “protect” its capacity to 
mediate social reality and achieve its functions/goals through a peripheral 
set of norms arranged around this core that would adapt not only to new 
social realities but also be sensitive to regional variations.

Formulating such a nuanced non-monolithic understanding of primary 
institutions can also help to answer the questions posed at the beginning 
of this section relating to the broader theoretical implications. For one, 
conceptualising the normative architecture of the primary institutions as 
a systematic nodule of norms with a hard core and a protective belt helps 
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to better understand how the increasing density of interaction(s) amongst 
states and the consequent construction of novel social facts can create 
an overall tendency in primary institutions to become more complex rather 
than necessarily undergo processes of transformation or obsolescence. 
Such a conceptualisation can also provide an analytical and theoretical 
tool for helping English School studies focus upon the regional variances 
of global-level primary institutions, both in terms of variations in the 
operationalisation of a given norm, as well as in terms of understanding 
how a single institution can have different normative densities across 
geographical regions. In other words, how a single norm or primary institution 
of international society can be more or less internalised across regions or 
how different norms and values of a single primary institution can reflect 
different degrees of internalisation and hence exhibit regional variations. 
Although such an approach would definitely increase the complexity of 
analysis related to primary institutions, it can also have a deep impact 
upon how the English School understands not only the normative limits/
borders of, but also membership in, international society.

This understanding, however, raises questions about the usefulness/
stability of the very concept of primary institutions and if social structure is 
characteristically fluid. Moreover, if a social structure is characteristically 
and permanently fluid, is it really structure? Rules and procedures of 
primary institutions of international society can undergo a process of 
substantial change without affecting the overall identity of the institution. 
Thus, primary institutions are stable in spite of possessing an inherent 
and permanent degree of normative fluidity. This is because primary 
institutions can accommodate change without losing their normative and 
functional identity. In short, despite an inherent normative fluidity, primary 
institutions can (and do) still form, and function as, structure(s). The hard-
core/protective belt normative architecture of primary institutions offers 
an interesting explanation for this phenomena: the structural property of 
primary institutions and their normative identities are preserved by the 
continuity of their normative hard core (hard aspect) which has its capacity 
to mediate reality protected by the adaptability of its non-core norms 
(protective belt) to what is an ever-changing social reality (fluid or soft 
aspect). The changes and transformations of such norms (and perhaps 
even of core norms) to adapt to new social realities can, therefore, result 
in negative or positive heuristic and thus engender either a degenerative or 
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a progressive process impacting both the institution’s capacity to influence 
actor behaviour and its overall authority within a given international society.

This discussion on the structural/conceptual value of the primary 
institutions has a few additional elements that must be addressed. Some 
authors within the English School firmly believe that an inherent hierarchy 
exists amongst the primary institutions of interstate society. If one accepts 
this logic, along with the non-monolithic understanding of the normative 
architecture of primary institutions developed and presented above, then 
this leads to some pertinent reflections about how the English School thinks 
about the dynamic interplay between actors, primary institutions, social 
structure and order. If, “anarchy is what states make of it” (Wendt, 1992) 
then there can be no doubt that, order is also what states make of it. While 
“order as a concept” may have a fixed meaning, understandings of both 
what is order and its substantive content vary over time and space. The 
social meaning of “order” is reflexively constructed by the interaction(s) that 
occur between actors and the mediation of such interaction(s) by primary 
institutions. Based on this assumption, changes in the normative and 
social structure, both evolved and designed, are beyond doubt connected 
and intertwined with the broader shared idea of order in world politics. 
Thus, given that the concept of order is “an absolutely central issue to the 
understanding of world politics” (Williams, 2006:33), and especially so 
for historical, ethical and normative (“what ought we do?”) investigations, 
the English School would benefit enormously from consolidating a dynamic 
understanding of order. In fact, this point has already been observed by 
Williams who, discussing Bull’s theorisation of order, highlights how this 
particular theoretical conceptualisation of order could be greatly enhanced 
by understanding order and society as reflective processes (2006:15).

However, the English School’s primary institutions project could greatly 
benefit from establishing a more explicit, clearer and closer connection 
between the normative architecture of primary institutions and the social 
structure of interstate society given the strong direct connection that exists 
between the two. As primary institutions are important components of the 
social structure, changes in one will, and do, inevitably impact the other. 
Consequently, the social structure must also be seen as a property of the 
functional and stratificatory differentiation amongst primary institutions. 
Thus, understanding the nuances of the existing functional differentiation 
amongst primary institutions as well as how the dynamic interplay between 
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these institutions and actors can transform their normative architecture 
(by constructing stratificatory differentiation between different primary 
institutions) can help the English School to better understand the question 
of hierarchy between primary institutions. This, in turn, can assist in 
formulating a more precise picture of the social structure in place at any 
one time. Transformations in the capacity of institutional norms to mediate 
reality can also lead to shifts in the functions/goals of primary institutions. 
Such a shift can be located, for instance, in the case of the negative heuristics 
that occur in the balance of power norm with its related consequences for 
great power management or in the case of obsolescence of war amongst 
great powers with its concomitant impact on the institution of war. 
Moreover, transformations in the authority of primary institutions and actor 
expectations towards them can also impact their social stratification. Shifts 
in the functional/stratificatory differentiation between primary institutions 
as well as changes, expansion or compression of their functional requisite 
and goals will impact the normative architecture of the social structure 
(and consequently the identities architecture of the international society) 
in place. The impact of such stratificatory transformations in the normative 
architecture of the social structure can be observed, for example, in the 
growing prominence of the primary institution of liberal markets and its 
norms in interstate society in recent years. Thus, these elements need to 
be part of the picture.

In fact, commenting on the utility of the concept of differentiation in 
IR, Buzan and Albert state that “[t]he logic [of differentiation] is structural: 
social orders are characterized by the co-presence of different forms of 
differentiation, the key question being which form[/s] is [/are] dominant 
in shaping the social structure as a whole” (2010:319). Although Buzan 
and Albert work mainly with the idea of differentiation amongst actors, 
the functional approach adopted in this paper suggests that this is also 
a concept with great potential for the English School’s project on primary 
institutions as a whole. The post-Cold War increase in the importance of 
the primary institution of liberal markets and the transformations in the 
states shared representation(s) of violence with its resulting impact on 
the contemporary primary institution of war are both examples of such 
shifts. Changes in membership; authority and in the capacity to mediate 
reality; in guiding values; goals; functional requisite(s), can all contribute 
to transform the weight and distribution of importance that actors confer 
to primary institutions (hierarchy/stratificatory differentiation) with obvious 



ENGLISH SCHOOL AND INTERNATIONAL LAW: RE DISCUSSING NORMS AND INSTITUTIONS

35

consequences for the social structure. In this sense, adopting a functional 
approach to primary institutions means that each primary institution 
has specific, analytically distinguishable, functions/goals that construct 
a specific functional identity for each primary institution around which a 
related normative structure evolves. The functions and normative role(s) 
attributed by actors to primary institutions, their membership, normative 
architecture and capacity to mediate reality as well as transformations in 
all these variables, should be understood by English School researchers 
as important constitutive elements of social structure. This would 
then lead to the question of where does the role of order fit into this 
functional approach. One way to conceptualise order within this functional 
understanding of primary institutions, could be perhaps linking it with the 
goals of primary institutions while associating social structure with the 
variables enumerated above.

Conclusion:

In this chapter I analyse how norms and primary institutions are, in 
fact, subject to specific interpretations and operationalisations that deviate 
its normative content from the originally intended global ‘meaning’. While 
these deviations are not enough to undermine the identity of international 
law as one of the system-level institutions governing international 
society, this phenomenon does construct coexistent regional clusters of 
different “international” normative systems. By adopting a non-monolithic 
understanding of the normative architecture of primary institutions, it is 
possible for both the English School and International Law to advance their 
research programmes and draw a more accurate and complex picture of 
the normative dynamics in interstate society. 
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CAPÍTULO 2

OS ATOS UNILATERAIS COMO FONTE DO 
DIREITO INTERNACIONAL

Leonardo Nemer Caldeira Brant1 
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RESUMO: O presente artigo visa analisar as declarações unilaterais capazes de 
criar obrigações internacionais aos Estados que as proferiram, à luz das decisões 

1 Pesquisador Bolsista do CNPq, produtividade em pesquisa, PQ2. Doutor em Direito Público 
pela Université Paris X Nanterre. Mestrado e graduação em Direito pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Atuou como funcionário das Nações Unidas e membro 
do corpo jurídico na Corte Internacional de Justiça (CIJ), Haia. Ex-Membro do Comitê 
Consultivo para Nomeações do Tribunal Penal Internacional (TPI), Haia. Estágio Sênior 
na Columbia University. Candidato indicado pela Presidência da República ao posto 
de juiz do Tribunal Penal Internacional, Haia. Candidato indicado pelo Ministério das 
Relações Exteriores para a lista de juízes para a composição do Tribunal Especial para 
o Líbano, Haia. Professor convidado do “Institut des Hautes Études Internationales de 
la Université Panthéon-Assas Paris II” e da Université Caen Basse-Normandie, França. 
Professor Convidado do Lauterpacht Centre, Cambridge University, UK. Professor 
convidado Aix-Marseille Université- França. Professor convidado L’Institut d’Études 
Politiques d’Aix-en-Provence – França. Membro da Acadamia Nacional de Derecho de 
la Argentina. Professor do XXXVII Curso de Direito Internacional da Organização dos 
Estados Americanos (OEA). Conferencista na Gilberto Amado Memorial Lecture, junto 
à Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas (CDI/UN), 
Genebra. Professor Catedrático Titular de Direito Internacional Público da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e Chefe do Departamento de Direito Público. Professor 
Adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Presidente e 
fundador do Centro de Direito Internacional. Coordenador dos cursos de Pós-Graduação 
do CEDIN – Centro de Estudos em Direito e Negócios. Membro honorífico da Academia 
Mineira de Letras Jurídicas. Membro da Société Française de Droit International (SFDI). 
Diretor do ramo brasileiro da International Law Association (ILA Brasil). Diretor Presidente 
do Anuário Brasileiro de Direito Internacional (ABDI). Sócio da Nemer e Guimarães 
Advogados Associados (N&G). 

2 Doutorando (Bolsista da CAPES) e Mestre (Bolsista da CAPES) em Direito Internacional 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (Bolsista da CAPES). Colaborador



OS ATOS UNILATERAIS COMO FONTE DO DIREITO INTERNACIONAL

39

da Corte Internacional de Justiça (CIJ). Para este fim, realizar-se-á uma extensa 
análise dos elementos constitutivos e das principais características daquelas 
declarações, levando em consideração a relevante prática estatal e a jurisprudência 
da CIJ. No decorrer do trabalho, serão descritos diversos atos unilaterais a fim de 
exemplificar os seus critérios de validade e seus efeitos obrigacionais. As decisões 
judiciais da CIJ serão analisadas com o intuito de apresentar as conclusões 
legais dessa Corte sobre a qualificação de certas declarações unilaterais como 
capazes de instituir obrigações jurídicas. Como resultado, espera-se comprovar 
que os atos unilaterais são instrumentos frequentemente usados pelos Estados 
na esfera normativa internacional para estabelecer deveres legais. Neste sentido, 
demonstrar-se-á que o caráter vinculante desses atos é evidência de que a boa-fé 
ainda possui um papel relevante nas relações jurídicas internacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Declarações unilaterais dos Estados; Corte Internacional de 
Justiça; Fontes do Direito Internacional; Princípio da boa-fé.

INTRODUÇÃO

Diferente do Direito interno dos Estados, o Direito Internacional se 
desenvolve num ambiente político-jurídico marcado pela inexistência de 
um poder legislativo e administrativo central. Na sociedade internacional, 
Estados e organizações internacionais convivem e cooperam de forma 
horizontal, visando garantir sua coexistência, colaboração com seus pares 
e efetivação de seus respectivos interesses. Nesse contexto, a igualdade 
soberana dos Estados e a descentralização social dos sujeitos que com-
põem a sociedade internacional têm como consequência principal a não 
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subordinação dos Estados a uma ordem institucional a eles superior e 
deles não decorrente. 

À luz dessa conjuntura social única, o poder de produzir o Direito está 
em larga medida difuso no conjunto do corpo social internacional, de for-
ma que o processo de criação das normas internacionais seja descentra-
lizado e suas fontes sejam múltiplas e variáveis. Essa lacuna institucional 
na formação do Direito Internacional deu ensejo a um regime de produção 
normativa no qual o Estado, o principal ator internacional, seria o autor da 
norma e dirigiria esta, essencialmente a si próprio. Este é o papel reser-
vado aos atos unilaterais que devem ser analisados, portanto, a partir de 
uma tripla perspectiva. Em primeiro lugar deve-se analisar sua autoridade 
normativa enquanto elemento formador do direito internacional (1). Em 
seguida deve-se verificar seu conteúdo de validade (2). 

1 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DAS DECLARAÇÕES 
UNILATERAIS CAPAZES DE CRIAR OBRIGAÇÕES 
INTERNACIONAIS

Como é sabido, os tratados são vinculantes e devem ser respeitados 
por força do princípio do pact sunt servanda. Contudo, esse princípio não 
pode ser aplicado aos atos aqui estudados, porque esses possuem uma 
natureza essencialmente unilateral; não constituem acordos de vontade 
entre dois ou mais sujeitos internacionais. Diante disso, qual o fundamen-
to da juridicidade dos atos unilaterais? O que os tornam instrumentos 
capazes de criar obrigações aos seus autores? A força normativa dos 
atos unilaterais encontra fundamento em dois princípios: o princípio da 
soberania e o princípio da boa-fé. No tocante ao primeiro, destaca-se que 
é atributo da soberania de todos os Estados a capacidade de abdicar de 
parte de sua liberdade soberana a fim de se vincular a certo conteúdo 
obrigacional de cunho internacional. Assim, já que todo Estado é inerente-
mente uma entidade política soberana, todo “[...] Estado tem capacidade 
para assumir obrigações jurídicas por meio de declarações unilaterais”. 

O princípio da boa-fé no contexto dos atos unilaterais foi analisado 
pela CIJ no caso dos Testes Nucleares, no qual se assentou que a boa-fé 
consiste no efetivo alicerce à natureza obrigatória dos atos unilaterais. 
Isso porque, os Estados interessados em certa declaração unilateral de-
positam confiança na sua execução, criando a expectativa de que ela 
será cumprida apropriadamente. Esta confiança legítima recebe tutela do 
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sistema jurídico internacional, impondo ao autor do ato em questão o 
dever de cumprir as obrigações contraídas unilateralmente. Com fulcro no 
princípio venire contra factum proprium, forma-se uma efetiva vedação ao 
comportamento contraditório que visa proteger a confiança recíproca entre 
os Estados e as expectativas criadas a partir das declarações unilateris. 

Não é surpresa que os atos unilaterais emanados dos Estados se-
jam capazes de gerar efeitos jurídicos. O sistema normativo internacional 
admite que obrigações sejam contraídas pelos Estados por meio de uma 
manifestação unilateral e inequívoca de vontade. Contudo, declarações 
capazes de criar efeitos jurídicos são muito específicas e compreendem 
apenas aquelas feitas publicamente, manifestando a intenção do seu au-
tor de se vincular ao conteúdo da declaração e cujos efeitos legais não 
dependam da conduta de outros sujeitos internacionais. Esse conceito 
demonstra que o principal efeito dos atos unilaterais é criar obrigações 
juridicamente exigíveis ao seu autor, dispensado da necessidade de fir-
mar qualquer acordo de vontade com outros sujeitos internacionais. A 
unilateralidade do ato se assenta na sua natureza essencialmente não 
sinalagmática, de forma a criar efeitos obrigacionais ao Estado autor vis- 
à-vis um Estado terceiro que não participou da sua formulação. Assim, 
os efeitos vinculantes dos atos unilaterais não estão condicionados à 
participação, aceitação ou qualquer outra reação indicativa de aprovação 
por este terceiro Estado.

Ainda que não se encontrem listados no artigo 38 do Estatuto da 
CIJ, os atos unilaterais são capazes de estabelecer obrigações jurídicas 
internacionais. Contudo, “[...] as declarações assumindo a forma de atos 
unilaterais [...] podem ser, e de fato são, muito específicas”. Assim, nem 
toda declaração unilateral estatal é capaz de criar obrigações jurídicas 
vinculantes. Há certos elementos que precisam ser exauridos para que 
uma declaração assuma a natureza jurídica de um ato unilateral vinculante 
(A). O primeiro e principal elemento é a intenção do Estado autor de se 
vincular ao conteúdo da declaração. Além disso, o Estado deve realizar 
sua conduta unilateral de forma pública, ainda que sem adotar uma forma 
específica e obrigatória (B). Por fim, o ato unilateral deve ser imputável 
ao Estado, sendo, para tanto, necessário analisar quais as autoridades 
oficiais capacitadas para executar declarações dessa natureza (C). 

A – A intenção de se vincular 
Uma declaração pública somente será considerada um ato unilateral 

obrigatório se o Estado que a emitiu teve a intenção de se vincular ao seu 
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conteúdo. Em outras palavras, deve ser a vontade do Estado autor da 
declaração que essa seja efetivamente capaz de criar obrigações legais 
a ele. De forma inequívoca, a CIJ concluiu, no caso da Disputa Fronteiriça 
entre Burkina Faso e Mali, que para determinar a existência de efeitos 
legais em uma certa declaração “tudo depende da intenção do Estado em 
questão”. 

Com efeito, cabe à autoridade competente interpretar a declaração uni-
lateral, com vistas a identificar essa intenção de se vincular do autor. Para 
tanto, a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, catalogando 
a prática internacional, apresentou três elementos a se considerar para ve-
rificar a existência desse animus de obrigar-se: (I) o conteúdo e a linguagem 
empregados pelo Estado na declaração; (II) o contexto e as circunstâncias 
fáticas identificáveis no momento em que a declaração foi feita; e, por fim, 
(III) as reações que a declaração produziu em outros Estados. 

I) O conteúdo e a linguagem do ato unilateral
O conteúdo e a linguagem presentes em certa declaração são peças- 

chave para a identificação da intenção de se vincular. A própria CIJ chegou 
a essa conclusão no caso do Templo de Preah Vihear, no qual Camboja 
e Tailândia disputavam a região fronteiriça na qual se localiza o antigo 
templo hindu de Preah Vihear. Em seu julgamento quanto às objeções pre-
liminares de jurisdição, a CIJ afirmou que “[...] a única questão relevante 
[na interpretação de declarações unilaterais] é determinar se a linguagem 
empregada revela uma clara intenção [de se vincular]”. 

A relevância do conteúdo e da linguagem da declaração para a sua 
própria interpretação reflete a regra geral de interpretação de tratados 
codificada no artigo 31, § 1º, da Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados (1969): “Um tratado deve ser interpretado de boa-fé segundo o 
sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz 
de seu objetivo e finalidade”. De fato, ainda no caso do Templo de Preah 
Vihear, a CIJ recorreu à regra hermenêutica do sentido comum dos termos 
para determinar se havia, numa declaração feita pela Tailândia em 1950, 
uma intenção de reconhecer a jurisdição compulsória daquela Corte, nos 
termos do artigo 36, § 2º, do seu Estatuto. Contudo, a CIJ enfatizou que 
a regra do sentido comum dos termos não deve ser aplicada de forma a 
sempre interpretar palavras e frases de um ato unilateral de maneira pu-
ramente literal. Ela explicou que tal regra deve ser afastada nos casos em 
que a sua aplicação daria ensejo a interpretações irracionais ou absurdas. 
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Ainda quanto ao conteúdo, uma declaração unilateral só criará efei-
tos jurídicos se elaborada em termos claros e específicos. Além disso, se 
a linguagem empregada ensejar dúvida quanto ao escopo obrigacional do 
ato unilateral, esse deve ser interpretado de forma restritiva e cautelosa. 

A precisão da linguagem se tornou elemento relevante no Caso 
Relativo às Atividades Armadas no Território do Congo, no qual a República 
Democrática do Congo (RDC) processou Ruanda na CIJ objetivando re-
ceber reparação pelas violações do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos e do Direito Internacional Humanitário cometidas por forças ar-
madas ruandesas durante a perpetração de atos de agressão no território 
da RDC. Durante a fase preliminar do processo, a RDC e Ruanda dispu-
tavam os efeitos legais de uma declaração emitida, em 2005, por Edda 
Mukabagwiza, ex-Ministra de Justiça de Ruanda, durante a 61ª Sessão 
da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Naquela ocasião, 
Mukabagwiza afirmou: 

Ruanda é um dos países que ratificaram o maior número de 
instrumentos internacionais sobre direitos humanos. Apenas 
em 2004, o nosso Governo [o Governo de Ruanda] ratificou 
dez deles, incluindo aqueles que regulam os direitos das mu-
lheres, a prevenção e repressão da corrupção, a proibição 
de armas de destruição em massa e a proteção do meio am-
biente. Os poucos instrumentos ainda não ratificados o serão 
em breve e as reservas interpostas no passado e ainda não 
retiradas o serão em breve. 

A RDC alegou que, por meio dessa declaração, Ruanda assumiu o 
compromisso vinculante de retirar, sem demora, todas as suas reser-
vas em tratados sobre direitos humanos. Por sua vez, os advogados de 
Ruanda afirmaram que essa declaração não pode ser considerada um ato 
unilateral, por lhe carecer precisão na linguagem. 

A CIJ, em sua decisão, acolheu a argumentação ruandesa. Segundo 
ela, a declaração da ex-Ministra de Justiça faz referência às reservas 
de Ruanda em termos gerais, sem especificar nenhum tratado no qual 
estas reservas figuravam. Ademais, a declaração apenas afirma que as 
“reservas [...] ainda não retiradas o serão em breve”, sem estabelecer 
um cronograma preciso a ser rigorosamente cumprido por Ruanda. Com 
isso, a CIJ concluiu que o discurso de Edda Mukabagwiza não pode ser 
considerado um ato unilateral vinculante, pois não foi redigido em termos 
suficientemente específicos. 
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II) O contexto e as circunstâncias fáticas dos atos unilaterais 
O segundo elemento de interpretação dos atos unilaterais é o contex-

to e as circunstâncias fáticas presentes na data do ato unilateral. Diante 
disso, o processo de formulação da declaração, bem como as condições 
fáticas nas quais o ato unilateral se insere são importantes indicadores 
que podem ser analisados para verificar se a declaração em questão ver-
dadeiramente apresenta o animus vinculandi do Estado. 

A importância do contexto foi reconhecida pela CIJ na disputa terri-
torial entre Malásia e Singapura referente à Ilha de Pedra Branca, locali-
zada na entrada oriental do Estreito de Singapura. Uma parte relevante 
dos argumentos das partes envolvia uma troca de correspondências entre 
Singapura e o Sultanato de Johor. Em 12 de junho de 1953, o Secretário 
Colonial de Singapura enviou uma carta ao Consultor Britânico do Sultanato 
de Johor, solicitando informações sobre Pedra Branca. Singapura dese-
java saber se Johor possuía qualquer documento comprovando que um 
arrendamento, concessão ou cessão da ilha tinha sido feito pelas autori-
dades malaias. A resposta veio em 21 de setembro de 1953, na qual o 
Secretário de Estado Interino de Johor respondeu: “Tenho a honra de me 
referir à sua carta [...] e informar que o Governo de Johor não reivindica 
a propriedade de Pedra Branca.”Depois dessa resposta, nenhuma outra 
correspondência sobre Pedra Branca foi trocada entre Johor e Singapura. 

Em suas alegações perante a CIJ, o advogado singapuriano defen-
deu que a resposta de Johor é um inequívoco ato unilateral que também 
vincula a Malásia. Assim, por meio daquela carta, a Malásia abandonou 
qualquer pretensão de soberania sobre Pedra Branca. A CIJ rejeitou este 
argumento, alegando que o contexto no qual a resposta de Johor foi emi-
tida não permite concluir que havia uma intenção de se vincular por parte 
das autoridades malaias. Segundo a Corte, […] a declaração [de Johor] 
não foi feita em resposta a uma pretensão expressa publicamente por 
Singapura ou no contexto de uma disputa entre eles [...]. À Johor foi sim-
plesmente solicitado algumas informações. A negativa de propriedade foi 
elaborada neste contexto, de forma que ela não pode ser interpretada 
como um compromisso vinculante. 

Relevante notar que os Estados devem tomar especial cautela com 
seus pronunciamentos durante negociações com outros Estados. Sabendo 
que em negociações os Estados normalmente apresentam pretensões 
concorrentes e há um constante processo de concessões com o objetivo 
de chegar a um acordo final, certas declarações podem ser vistas como 
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formas de aceitação da pretensão de outros Estados. Em sentido contrá-
rio, os atos unilaterais podem ser usados no contexto de uma negociação 
para afastar qualquer dúvida quanto à discordância de um Estado em face 
da pretensão de outro. Nesse cenário particular, atos unilaterais, espe-
cialmente o protesto, são usados para evitar alegações futuras baseadas 
no princípio da aquiescência em face do Estado que ficou silente e não 
objetou as reivindicações propostas pelo outro Estado interessado. 

O protesto no contexto de uma negociação já foi empregado pela 
Rússia em face do Azerbaijão e do Turcomenistão, no tocante aos direi-
tos soberanos sobre o Mar Cáspio. Desde 1994, os Estados banhados 
por esse mar negociam um tratado para delimitar e reger a exploração 
dos recursos naturais ali encontrados. Segundo a Rússia, enquanto esse 
novo tratado não for concluído, as águas caspianas e seus recursos 
continuam regidos por dois tratados adotados durante a era soviética: 
o Tratado de Amizade entre a Pérsia e a ex-União Soviética (1921) e 
o Tratado de Comércio e Navegação entre o Irã e a ex-União Soviética 
(1940). Em conjunto, estes dois instrumentos garantem a liberdade de 
navegação e de pesca no Mar Cáspio, com exceção de uma zona costeira 
de 10 milhas, onde a pesca é reservada exclusivamente aos navios do 
Estado costeiro. Ignorando a posição russa, o Turcomenistão promulgou 
uma lei interna afirmando que parte do Mar Cáspio (além desse limite de 
10 milhas) seria seu território soberano, limitando a pesca e a navegação 
estrangeira nessa área. Na mesma linha, o Azerbaijão publicou um projeto 
oficial de constituição no qual parte do Mar Cáspio (também indo além do 
suposto limite de 10 milhas) era descrito como território nacional azeri. 
Em resposta, a Rússia editou duas notas diplomáticas deixando inequívo-
co que não aceita ou reconhece as delimitações propostas pelo Azerbaijão 
e pelo Turcomenistão, as definindo como atos internacionalmente ilícitos 
à luz dos Tratados de 1921 e 1940. 

Sabendo que as duas notas diplomáticas russas foram emitidas no 
decurso de uma negociação sobre a delimitação marítima do Mar Cáspio 
e em imediata resposta a duas leis domésticas unilaterais propondo no-
vas fronteiras nesse mar, o contexto no caso demonstra uma clara inten-
ção da Rússia de rejeitar as pretensões territoriais turcomana e azeri na 
área. Devido à presença desse animus de se vincular, qualquer argumento 
baseado em aquiescência que eventualmente possa ser levantado pelo 
Azerbaijão ou Turcomenistão em desfavor da Rússia se encontra, a priori, 
frustrado.
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III) A reação provocada pela declaração unilateral em Estados terceiros
O terceiro elemento a considerar na interpretação de uma declara-

ção, a fim de determinar se ela contém uma intenção de se vincular pelo 
Estado autor, é a reação dos Estados terceiros diante do ato unilateral. Se 
os Estados reagem a uma declaração unilateral, seja se opondo a ela ou 
a aceitando, isto é um indício de que tal ato unilateral foi emitido com a 
pretensão de estabelecer obrigações ao Estado autor. Contudo, a eficácia 
dos atos unilaterais não depende de qualquer resposta, reação ou aceita-
ção subsequente por outros Estados. Caso o contrário fosse verdadeiro, 
o ato não seria verdadeiramente unilateral, mas teria natureza bilateral e 
sinalagmática. 

A dispensa da aceitação pelos Estados terceiros como critério da 
obrigatoriedade dos atos unilaterais foi ratificada pela CIJ no caso dos 
Testes Nucleares. Neste litígio, Austrália e Nova Zelândia iniciaram uma 
ação em desfavor da França com o objetivo de interromper o programa 
francês de testes nucleares atmosféricos no Pacífico Sul. Ainda no curso 
do processo, autoridades da França emitiram uma série de declarações 
assumindo o compromisso de não mais realizar os testes na atmosfera, 
mas apenas no subsolo. A Austrália não se contentou com as declarações 
francesas e afirmou que nenhuma garantia efetiva foi dada pelo governo 
de Paris assegurando que nenhum outro teste atmosférico seria realizado 
na região. A CIJ, rejeitando as preocupações da Austrália, concluiu que 
as declarações da França criaram uma obrigação internacional a esse 
Estado, na qual ele se comprometeu a não mais realizar testes nucleares 
na atmosfera do Pacífico Sul. A Corte afirmou, ao fim, que a reação austra-
liana não aceitando a declaração francesa não prejudica os seus efeitos 
jurídicos vinculantes face o próprio Estado francês. 

Outro ato unilateral que trouxe profundas discussões sobre os efei-
tos das reações dos Estados foi a declaração do Egito, de 24 de abril 
de 1957. Essa declaração foi emitida depois na nacionalização do Canal 
de Suez pelo Presidente Nasser, em 26 de julho de 1956, e continha o 
seguinte texto:

O Governo do Egito faz a presente Declaração, que reafirma 
[...] a Convenção de Constantinopla de 1888 [sobre a Livre 
Navegação no Canal Marítimo de Suez], como uma expres-
são de sua vontade e determinação em permitir que o Canal 
de Suez seja uma hidrovia eficiente e adequada, ligando as 
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nações do mundo e servindo aos propósitos da paz e da pros-
peridade. 

Esta declaração foi rejeitada pelos quinze membros da Associação 
dos Usuários do Canal de Suez, que temiam o fechamento do canal pelo 
Presidente Nasser. Contudo, apesar dos protestos, a declaração consti-
tui um ato unilateral vinculante, não havendo qualquer dúvida quanto à 
obrigatoriedade do compromisso assumido pelas autoridades egípcias. 
Assim, ainda que diversos Estados não tenham aceitado a declaração de 
abril de 1957, o Egito continua vinculado ao seu conteúdo. 

Apesar de seu caráter unilateral, a reação dos Estados a certo ato 
pode ter efeitos extraordinários quando a eficácia deste ato depende do 
comportamento de outros Estados. Esse foi o caso da doação de vaci-
nas por Cuba ao Uruguai. Os fatos relevantes a este episódio remetem a 
dezembro de 2001, quando o Governo do Uruguai demonstrou interesse 
em comprar um lote de vacinas antimeningite de Cuba. O governo cubano 
aceitou enviar as vacinas imediatamente, mas fez uma declaração unila-
teral afirmando que não desejava que a remessa fosse uma transação 
comercial e, para tanto, renunciou qualquer lucro que teria com a venda 
das vacinas. Em troca, Cuba demandou a redução de sua dívida externa 
com o Uruguai no montante equivalente apenas ao valor de produção das 
vacinas. 

O governo uruguaio recebeu as vacinas, mas, devido a uma grande 
tensão política entre os dois países à época, não aceitou que a transa-
ção fosse tratada como uma doação. O Uruguai abordou a tradição das 
vacinas como uma transação comercial qualquer e o Banco Central do 
Uruguai deduziu o valor das injeções da conta cubana. Por outro lado, o 
Banco Central de Cuba não reconheceu a transação, tratando-a como uma 
doação. Assim, nos documentos do banco cubano, a dívida de Cuba com 
o Uruguai permaneceu a mesma, ainda que no Banco Central do Uruguai 
essa dívida foi reduzida no valor econômico das vacinas. 

A questão controversa deste episódio diz respeito ao ato unilateral 
de Cuba, cujas implicações jurídicas começaram a surtir efeito a partir 
do momento em que ele foi formulado, independentemente da reação do 
Uruguai. O principal efeito da declaração cubana foi o dever assumido por 
Cuba de não cobrar qualquer lucro pelas vacinas. Na visão do Uruguai, no 
entanto, o ato não assumiu a forma de uma doação, mas, na verdade, 
de uma transação comercial. A situação é interessante, pois a recusa do 
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Uruguai em assumir a condição de donatário das vacinas teve efeitos no 
escopo legal da declaração de Cuba, mas não modificou a natureza dessa 
como um ato unilateral. Assim, apesar do Uruguai não aceitar que a entre-
ga de vacinas tenha sido uma transação não onerosa, Cuba não poderia 
exigir qualquer lucro em face das autoridades uruguaias, pois fez um ato 
unilateral assumindo esta obrigação. 

B – A forma dos atos unilaterais e o critério da publicidade
O Direito Internacional não determina uma forma específica aos atos 

unilaterais, podendo ser tanto orais, quanto escritos. A própria CIJ confir-
mou esta regra no já mencionado caso dos Testes Nucleares: [n]o que diz 
respeito à forma, deve ser observado que este não é um domínio em que o 
Direito Internacional impõe requisitos especiais ou rigorosos. Não faz qual-
quer diferença essencial se uma declaração é feita oralmente ou por escri-
to, pois se tais declarações são capazes de criar compromissos no Direito 
Internacional, não se exige que elas sejam formuladas de forma escrita.

A prática estatal também demonstra que a validade e os efeitos legais 
vinculantes de um ato unilateral não são prejudicados pela sua forma oral. 
A renomada Declaração Ihlen, datada de 22 de julho de 1919, é um claro 
exemplo. O ato unilateral em questão consiste numa declaração oral feita 
pelo Ministro das Relações Exteriores da Noruega, Nils Claus Ihlen, dirigida 
ao Ministro das Relações Exteriores da Dinamarca durante uma reunião de 
cúpula entre os dois países. Enquanto discutiam a intenção da Dinamarca 
de estender a sua soberania sobre todo o território da Groelândia, o 
Ministro Ihlen afirmou: “os planos do Governo Real [dinamarquês] de am-
pliar a soberania dinamarquesa sobre a totalidade da Groelândia [...] não 
encontraria nenhuma dificuldade por parte da Noruega.” 

Posteriormente, o Estado norueguês decidiu recuar do compromisso 
assumido pelo Ministro Ihlen e manter sua pretensão e ocupação territo-
rial de parte da Groelândia. A controvérsia entre Noruega e Dinamarca não 
foi solucionada diplomaticamente, sendo submetida à Corte Permanente 
de Justiça Internacional. Esta Corte decidiu que a Declaração Ihlen é de 
fato um ato unilateral vinculante à Noruega, pois a intenção desse Estado 
de se vincular ao compromisso de não mais objetar a presença dinamar-
quesa em toda a Groelândia foi inequivocadamente manifestada por Nils 
Ihlen. Não houve qualquer dúvida quanto ao caráter vinculante da declara-
ção, ainda que tenha sido feita oralmente. 
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Outro exemplo de ato unilateral oral foi a renúncia pela Jordânia de 
sua pretensão relativa ao território da Cisjordânia, que estava à época e 
continua ocupado por Israel. Hussein bin Talal, o Rei da Jordânia, realizou 
um discurso dirigido a todos os cidadãos jordanianos, em 31 de julho de 
1988, no qual declarou que a Jordânia não mais teria qualquer vínculo 
jurídico e administrativo com a Cisjordânia. A partir deste pronunciamento, 
ocorreu a efetiva transferência do território da Cisjordânia para a Palestina, 
que passou a ser o ente com soberania sobre aquela região.

Assim, desde que a intenção do Estado de dar efeitos jurídicos vin-
culantes ao ato unilateral seja claramente identificável no texto da decla-
ração, o Direito Internacional deixa o Estado livre para escolher a forma 
que entender mais conveniente. Esta conclusão revela que o elemento 
mais importante à obrigatoriedade do ato unilateral não é o modo ou a 
forma como a vontade do Estado de se vincular é publicizada, mas, sim, 
a linguagem empregada na declaração, pois é por meio da linguagem 
escolhida que será possível perceber a verdadeira intenção do autor do 
ato unilateral. Em decorrência disso, identifica-se uma grande variedade 
de formas de realização de declarações unilaterais, tais como notas diplo-
máticas, discursos oficiais à nação, pronunciamentos durante reuniões e 
conferências, decretos e proclamações presidenciais , etc. 

Ainda quanto à forma, nota-se que um ato unilateral vinculante pode 
consistir em um único ato ou em várias declarações separadas. Como 
exemplos do primeiro caso, temos a Declaração Ihlen, o pronunciamen-
to do Rei da Jordânia em 1988 e a declaração do Egito de 1957. Em 
todos estes episódios, apenas uma única declaração foi feita e isso já 
bastou para vincular o respectivo Estado. Por outro lado, o ato unilateral 
da França, encerrando o seu programa de testes nucleares atmosféricos, 
consistiu numa série de declarações por diferentes autoridades entre os 
meses de junho e outubro de 1974. Embora estas declarações não sejam 
idênticas em conteúdo, todas elas constituem conjuntamente um único 
ato unilateral vinculando a França. 

Apesar de inexistir qualquer exigência particular de forma, os atos 
unilaterais devem ser públicos. O critério da publicidade não demanda, 
contudo, que todo Estado e organização internacional seja notificado de 
todo e qualquer ato unilateral. Na verdade, somente o sujeito internacional 
afetado pela declaração unilateral deve ser obrigatoriamente notificado 
da mesma. Sem essa notificação, o ato unilateral é incapaz de produzir 
efeitos jurídicos válidos. 
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I) A atribuição do ato unilateral ao Estado
Um ato unilateral só vincula o Estado internacionalmente se feito por 

uma autoridade investida com poderes para fazê-lo. Há aquelas autorida-
des que pela própria natureza de suas funções são inerentemente capa-
zes de representar e vincular o Estado na esfera internacional. São elas: o 
chefe de Estado, o chefe de Governo e o Ministro das Relações Exteriores, 
como indicado pela Declaração Ihlen, que foi emitida pelo Ministro das 
Relações Exteriores norueguês, e também da renúncia da Cisjordânia pela 
Jordânia, vinda a público pelo chefe de Estado jordaniano, o Rei Hussein 
bin Talal. 

Além disso, as autoridades que representam o Estado em áreas es-
pecíficas podem vinculá-lo por meio de suas declarações, desde que o 
ato unilateral tenha como objeto aspectos específicos da área de atuação 
daquela autoridade. Seria o caso, por exemplo, de um ministro de governo 
que, agindo dentro de sua esfera de competências, atua nas relações 
internacionais como representante oficial de seu Estado nas áreas sob 
sua pasta. Isso fica evidente na já mencionada declaração da ex-Ministra 
de Justiça de Ruanda, Edda Mukabagwiza, sobre as reservas de Ruanda 
em tratados sobre direitos humanos. A CIJ mencionou que tal declaração 
poderia, a priori, vincular Ruanda, pois foi emitida por uma autoridade 
capacitada para este fim (a Ministra de Justiça). A Corte justificou sua con-
clusão demonstrando que a efetivação dos direitos humanos num certo 
Estado é matéria que ordinariamente se encontra dentro da competência 
de um Ministro de Justiça, sendo, então, legalmente possível que esta 
autoridade vincule seu Estado via ato unilateral. 

O entendimento de que autoridades técnicas com competência inter-
nacional restrita podem produzir atos unilaterais também foi assentado 
no caso dos Testes Nucleares. Duas das várias declarações da França se 
obrigando a não mais realizar testes nucleares atmosféricos no Pacífico 
Sul foram emitidas pelo Ministro de Defesa francês, datadas de 16 de 
agosto e 11 de outubro de 1974. Não houve qualquer dúvida quanto ao 
caráter vinculante destas duas declarações. 

C – O ALCANCE NORMATIVO DOS ATOS UNILATERAIS
Os atos unilaterais não podem criar obrigações jurídicas senão aos seus 

autores. O princípio da igualdade soberana entre os Estados impede que 
apenas um deles imponha deveres juridicamente exigíveis a outro, sem o 
seu consentimento. Contudo, nada impede que um Estado voluntariamente 
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aceite uma obrigação sugerida a ele via ato unilateral de outro Estado. 
Ademais, o Estado terceiro tem a liberdade de aceitar a obrigação de 
forma parcial, somente consentindo em executar parte do escopo obri-
gacional que lhe foi originalmente sugerido pela declaração unilateral de 
outro Estado. Com isso, não é o ato unilateral do outro país que cria a 
obrigação em questão. Na verdade, o Estado terceiro se vincula pela sua 
própria aceitação daquilo que foi proposto por aquele ato. 

Tem-se aqui a aplicação analógica de regra oriunda do Direito dos 
Tratados, vez que “[u]m tratado [também] não cria obrigações nem direitos 
para um terceiro Estado sem o seu consentimento”. Contudo, diferente de 
um tratado, um ato unilateral pode criar um direito a um Estado terceiro, 
ainda que sem a anuência prévia desse. O internacionalista dinamarquês 
Max Sørensen esclarece que, nessas circunstâncias, o Estado autor da 
declaração unilateral se encontra obrigado pelo conteúdo do ato, enquan-
to que o Estado beneficiário do direito criado pela declaração unilateral 
não tem qualquer dever legal de exercer este direito. 

O entendimento defendido por Max Sørensen encontra fundamento 
na prática estatal, especialmente nos casos de cancelamento unilateral 
de dívidas externas. Para fins de ilustração, em 13 de novembro de 1998, 
a Espanha, sensibilizada pelo sofrimento das populações da América 
Central depois da passagem do Furacão Mitch, unilateralmente cance-
lou parte da dívida externa de Belize, República Dominicana, El Salvador, 
Honduras e Nicarágua. Os Estados beneficiados pelo ato unilateral espa-
nhol só foram informados do mesmo depois que o cancelamento já havia 
sido efetivado. 

Apesar dos atos unilaterais não criarem obrigações jurídicas diretas 
a terceiros, eles podem estabelecer certas restrições indiretas em face 
de terceiros. É o caso das declarações de neutralidade e também das 
declarações unilaterais regulando o exercício de direitos soberanos dos 
Estados, especialmente aqueles relativos a sua zona econômica exclusi-
va. Caso um Estado deseje fazer uma declaração unilateral dessa natu-
reza, todos os Estados afetados por ela devem ser notificados para que 
tenham a chance de se manifestar . 

2 A VALIDADE DOS ATOS UNILATERAIS 

Mas qual seria finalmente os elementos a garantir a validade dos 
atos unilaterais (A), e em quais condições estes podem ser revogados 
(B)? 
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A – Os requisitos de validade dos atos unilaterais
Naturalmente, o Direito Internacional regulamenta os critérios de vali-

dade das declarações unilaterais. Já que não há requisitos específicos de 
forma, as condições de validade restam confinadas ao objeto dos atos uni-
laterais, ou seja, ao efetivo conteúdo obrigacional assumido pelo Estado 
através da declaração. Quanto ao conteúdo, (I) os atos unilaterais não 
podem violar as normas do jus cogens, que, pela sua própria natureza, 
se posicionam num patamar hierárquico superior no Direito Internacional. 
Ainda quanto à validade, (II) merecem destaque, os vícios de competência 
ou procedimento que podem contaminar os atos unilaterais e que são 
advindos do direito interno do Estado autor.

I) Atos unilaterais não podem violar normas do jus cogens 
Todo ato unilateral emitido em conflito com uma norma imperativa 

de Direito Internacional (jus cogens) é nulo e, portanto, incapaz de produ-
zir efeitos legais válidos desde a data de sua emissão. Isso porque, as 
normas do jus cogens têm uma prioridade inerente em face das outras 
normas jurídicas com elas conflitantes. Essa superioridade decorre de sua 
posição mais elevada na estrutura normativa tanto internacional, quanto 
nacional. São exemplos de normas com caráter jus cogens aquelas proi-
bindo o genocídio, a tortura, a agressão armada, a pirataria e a escravidão. 

Com isso, os Estados são livres para se obrigar por meio de atos 
unilaterais da forma que lhes aprouver, desde que tais atos não produzam 
obrigações contrárias aos imperativos do jus cogens. Esta regra encon-
tra origem no Direito dos Tratados, como se evidencia no artigo 53 da 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969): “É nulo um 
tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma im-
perativa de Direito Internacional geral.” 

II) Vício de validade do ato unilateral conforme o direito interno do Estado 
autor

Um vício identificável na formação do ato unilateral, segundo o direito 
interno do Estado autor desse ato, pode torná-lo inválido na esfera jurídica 
internacional? A questão é controversa, porque um Estado não pode fazer 
uso de seu direito doméstico para se isentar do cumprimento de obriga-
ções internacionais. Contudo, apresentando uma exceção a essa regra 
geral, o artigo 46 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados 
(1969) determina que um tratado será nulo se foi concluído em violação 
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de uma disposição do direito interno do Estado sobre competência para 
concluir tratados, quando essa violação for manifesta e se referir a uma 
norma de importância fundamental. A controvérsia se mantém, porque 
o artigo 46 da Convenção de Viena de 1969 foi redigido para regular 
tratados, havendo certa incerteza quanto a sua aplicabilidade aos atos 
unilaterais. 

Esta questão ganhou relevância prática quando o Ministro das 
Relações Exteriores da Colômbia, Uribe Juan Holguín, enviou a Nota 
Diplomática n. GM-542, em 22 de novembro de 1952, ao Embaixador 
da Venezuela na Colômbia. Por meio dessa nota, a Colômbia abriu mão 
de sua soberania territorial sobre o arquipélago de Los Monjes em favor 
da Venezuela, assumindo o compromisso de não impor qualquer objeção 
à soberania venezuelana sobre aquelas ilhas. Quatro décadas depois, 
o Conselho de Estado colombiano decidiu, em 22 de outubro de 1992, 
que a Nota Diplomática n. GM-542 é nula, pois, segundo a constituição 
da Colômbia, mudanças territoriais nesse Estado só podem ocorrer por 
meio de tratado aprovado pelo Congresso colombiano e ratificado pelo 
Presidente da República. Com isso, uma simples nota diplomática emitida 
pelo Ministro das Relações Exteriores não é instrumento hábil para modifi-
car as fronteiras colombianas. Apesar da decisão do Conselho de Estado, 
o governo colombiano continuou a aceitar os efeitos vinculantes da nota 
diplomática como um ato unilateral internacionalmente válido. 

Ao analisar este caso, deve-se ter em mente que a aplicação das 
regras do Direito dos Tratados aos atos unilaterais exige muita cautela 
e ponderação, especialmente devido às diferenças entre estes atos e 
os tratados. Ratificando esta conclusão, a CIJ afirmou, no caso referente 
à Jurisdição sobre Pescas, “[...] que as disposições da [Convenção de 
Viena sobre o Direito dos Tratados] podem ser aplicadas de forma análoga 
aos atos unilaterais apenas no que forem compatíveis com o caráter sui 
generis [desses atos]” (grifos nossos). Nesse prisma, conclui-se que não 
há qualquer óbice à aplicação do artigo 46 da Convenção de Viena sobre 
o Direito dos Tratados aos atos unilaterais, sobretudo porque o represen-
tante que formulou uma declaração unilateral vinculando seu Estado não 
pode atuar em flagrante contradição às normas constitucionais internas 
de competência. 

Contudo, vícios de competência do representante do Estado, ainda 
que manifestos e referentes às normas internas de importância funda-
mental, podem ser sanados a posteriori pelo Estado, afastando a nulidade 
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do ato unilateral. Assim, os Estados podem confirmar ou convalidar um 
ato unilateral editado com vício de competência, seja por meio de uma 
declaração expressa ou de forma tácita, aceitando o ato em questão. Esta 
forma de confirmação tácita ocorreu com a Nota Diplomática n. GM-542, 
da Colômbia. Ainda depois de o Conselho de Estado ter reconhecido o 
vício de inconstitucionalidade dessa nota, as autoridades colombianas 
continuaram a aceitá-la como obrigatória. Assim, a Colômbia se encontra 
impossibilitada de alegar a nulidade da Nota Diplomática n. GM-542 como 
fundamento para se ver livre das obrigações ali assumidas. 

B – A REVOGABILIDADE DOS ATOS UNILATERAIS 
Apesar do Direito Internacional assegurar grande margem de discri-

cionariedade aos Estados para que esses assumam obrigações de forma 
unilateral, estes compromissos não podem ser revogados de forma arbi-
trária. O Estado, autor de um ato unilateral, como regra geral, não tem a 
prerrogativa de, por meio de outro ato unilateral subsequente, derrogar 
das obrigações assumidas na declaração anterior. A rigidez dos atos unila-
terais encontra fundamento no princípio da boa-fé, que impede o exercício 
de direitos em desacordo com a lealdade recíproca e a confiança que se 
espera nas relações entre os sujeitos internacionais. Portanto, apesar 
dos atos unilaterais assumirem a forma de um exercício discricionário da 
capacidade soberana dos Estados de contrair obrigações internacionais, 
uma vez que essas obrigações foram assumidas, elas devem ser neces-
sariamente cumpridas. Se o contrário fosse admissível, as expectativas 
estabelecidas de boa-fé por Estados terceiros em relação ao cumprimento 
dessas obrigações seriam frustradas. 

A boa-fé não apenas exige um comportamento coerente pelo Estado, 
autor do ato unilateral, mas também visa proteger a confiança despertada 
nos outros Estados de que o compromisso inicialmente assumido seria 
mantido, e não contrariado. A tutela da confiança internacional no contex-
to dos atos unilaterais atribui à boa-fé um conteúdo substancial, deixando 
de ser mera proibição à incoerência por si só, para se tornar uma efetiva 
proibição à ruptura da confiança por meio da incoerência. 

Apesar disso, atos unilaterais não criam compromissos absolutos, 
que vinculariam o Estado a qualquer custo e em qualquer circunstân-
cia. Declarações dessa natureza não são absolutamente inderrogáveis, 
cabendo às normas internacionais especificar quais as condições em 
que a rescisão das obrigações unilaterais não seria arbitrária. O Direito 
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Internacional estipula três elementos a se considerar para verificar se a 
revogação de um ato unilateral é arbitrária: (I) se há condições de rescisão 
especificadas no próprio texto da declaração unilateral; (II) a extensão na 
qual os Estados que se beneficiariam das obrigações do Estado autor do 
ato unilateral basearam-se nestas obrigações; e, finalmente, (III) a ocor-
rência de uma mudança fundamental de circunstâncias. 

I) A especificação das condições de revogação no próprio texto da decla-
ração unilateral

Apesar dos Estados estarem legalmente impedidos de revogar suas 
obrigações unilaterais de forma arbitrária, eles podem especificar, no pró-
prio texto da declaração unilateral, as condições nas quais uma possível 
revogação seria admissível. Já que o Direito Internacional garante aos 
Estados o direito de estabelecer o escopo obrigacional ao qual eles estão 
dispostos a se autovincular via atos unilaterais, àqueles também é res-
guardado o direito de impor os limites destas obrigações. Se as condições 
de revogabilidade forem prévia e expressamente determinadas no texto 
da declaração unilateral pública, não há que se falar em arbitrariedade 
por parte do Estado ou em atentado à legítima confiança quando ele re-
voga o ato unilateral, agindo em conformidade com estas condições. Isso 
porque, nestas circunstâncias, aos Estados interessados já é garantido 
previsibilidade quanto à possibilidade de revogação e os parâmetros nos 
quais essa poderia ser exercida. 

II) A extensão na qual os Estados que se beneficiariam do ato unilateral 
fiaram-se nele

A proibição à revogação arbitrária, como forma de evitar o compor-
tamento contraditório, só tem lugar quando efetivamente existem expec-
tativas criadas em Estados terceiros e esses são susceptíveis de sofrer 
prejuízos pela quebra da confiança. Ausentes estas expectativas, ausente 
será também o atentado à legítima confiança, pois não há razão para que 
se exija do Estado coerência com o conteúdo do ato unilateral quando não 
havia nenhuma expectativa de que esse ato seria efetivamente cumprido. 

Assim, a fim de demonstrar que a legítima confiança foi frustrada, 
deve-se analisar a extensão na qual os Estados que receberiam algum 
benefício ou vantagem com o ato unilateral em questão verdadeiramente 
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confiaram na sua futura execução. Quanto menor for a expectativa de cum-
primento da declaração unilateral, maior será a facilidade com a qual o 
Estado autor poderá revogar as obrigações contraídas por meio desse ato. 

No caso das Atividades Militares e Paramilitares dentro e contra a 
Nicarágua, a CIJ demonstrou que uma forma útil para atestar a existência 
de confiança quanto ao cumprimento de um ato unilateral é verificar se os 
Estados interessados expressamente aceitaram as vantagens que teriam 
direito com esse ato. Além disso, outra evidência seria o fato de que os 
Estados interessados, em função da expectativa daquilo que receberiam 
com o ato unilateral, adotaram certa conduta em detrimento de seus in-
teresses ou simplesmente mudaram o seu comportamento. Em ambas 
situações, resta claro que os Estados tinham a expectativa de que o ato 
unilateral seria cumprido. 

Para maior compreensão, passemos a um cenário hipotético. Imagine 
que a população do Estado A esteja sofrendo com grave epidemia de febre 
amarela. Visando conter a doença, as autoridades governamentais deci-
dem recorrer ao mercado internacional a fim de comprar lotes de vacinas 
para imunizar a população. O Estado A inicia negociações com o Estado 
B, grande produtor de vacinas antifebre amarela, para a adoção de um 
tratado regulando a venda dessas vacinas entre os dois países. Antes 
que qualquer acordo fosse concluído, o Estado C, sensível ao sofrimen-
to dos nacionais do Estado A, publicamente assume o compromisso de 
doar dez mil lotes de vacinas antifebre amarela para esse país. No dia 
subsequente à declaração do Estado C, o Estado A formalmente encerra 
as negociações com o Estado B, desistindo do tratado. Nessas circuns-
tâncias, resta claro que o Estado A fiou-se no ato unilateral do Estado C, 
vez que mudou o seu curso anterior de ação (que inicialmente era concluir 
um tratado com o Estado B), precisamente devido à expectativa de que o 
Estado C cumpriria seu ato unilateral. O Estado A assumiu o risco de não 
concluir um tratado com Estado B, talvez com condições vantajosas, para 
esperar o cumprimento do ato unilateral do Estado C. Portanto, em respei-
to à legítima expectativa do Estado A e a confiança que ele depositou no 
Estado C, esse último não poderia revogar o seu compromisso unilateral 
de forma arbitrária. 

III) A ocorrência de uma mudança fundamental de circunstâncias
Uma mudança fundamental das circunstâncias em relação às que 

existiam no momento em que o ato unilateral foi emitido e que não foi 
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prevista pelo Estado autor desse ato pode ser invocada como causa para 
revogar as obrigações assumidas por meio dessa declaração unilateral. 
Assim como em tratados, essa mudança no status quo deve ser funda-
mental. Para que o caráter fundamental seja comprovado, o Estado que 
pretende revogar o ato unilateral deve demonstrar que as circunstâncias 
existentes à época da declaração unilateral foram uma condição essencial 
para que o Estado assumisse as obrigações por meio do ato em questão. 
Além disso, também deve ser provado que a mudança produziu uma alte-
ração radical no alcance das obrigações ainda pendentes de cumprimento.

CONCLUSÃO

Qualquer estudo das fontes do Direito Internacional, normalmente, 
tem como ponto de partida o rol previsto no artigo 38 do Estatuto da 
CIJ. Porém, essa listagem de fontes não é exaustiva, havendo outras que 
não se encontram enumeradas no referido dispositivo. Um exemplo são 
os atos unilaterais, entendidos como declarações feitas unilateralmente 
pelos Estados com vistas a criar obrigações jurídicas a si mesmos. 

Contudo, nem toda declaração unilateral de um Estado é instrumen-
to hábil para criar obrigações. Estes atos unilaterais específicos devem 
atender a uma série de rigorosos critérios. O primeiro deles é a intenção 
do Estado autor de se vincular ao conteúdo da declaração. Deve haver 
um elemento volitivo do Estado – um animus vinculandi de sua parte – 
demonstrando que ele efetivamente tinha a intenção de impor deveres 
jurídicos a si próprio. Essa intenção de se vincular deve ser identificada 
por meio da interpretação da declaração, sendo relevante, para tanto, o 
conteúdo e a linguagem utilizados pelo Estado, o contexto na qual a de-
claração foi elaborada e também o comportamento que os outros sujeitos 
internacionais tiveram em resposta a ela. 

Além disso, a declaração deve ser dotada de publicidade, de forma 
que os sujeitos internacionais interessados em seu conteúdo devem ser 
notificados da mesma. Apesar disso, o Direito Internacional não impõe 
uma forma obrigatória aos atos unilaterais, podendo ser tanto orais, quan-
to escritos. Assim, desde que o elemento da publicidade seja mantido, 
os Estados ficam livres para escolher o modo como irão expressar a sua 
intenção de unilateralmente se vincular às obrigações. 

Por último, o ato unilateral deve ser formulado por uma autoridade 
investida de poderes para obrigar o Estado internacionalmente. De forma 
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análoga ao Direito dos Tratados, há uma presunção de que os chefes 
de Estado, os chefes de Governo e os ministros das relações exteriores 
possuem essa prerrogativa, precisamente devido à natureza de suas res-
pectivas funções. Além disso, as autoridades oficiais capacitadas para 
representar o Estado em áreas específicas podem criar obrigações in-
ternacionais por meio de declarações públicas, desde que o conteúdo 
obrigacional dessas declarações esteja circunscrito ao respectivo campo 
de atividades dessa autoridade. 

Quando esses critérios são exauridos, as declarações unilaterais dos 
Estados podem criar obrigações válidas a eles. A partir do momento que 
estes compromissos unilaterais forem assumidos, os Estados não podem 
se exonerar deles arbitrariamente. A rigidez dos atos unilaterais se faz ne-
cessária para proteger a boa-fé internacional, com o objetivo de tutelar a le-
aldade recíproca e a confiança que os Estados depositam uns nos outros. 
Deste modo, um compromisso assumido unilateralmente por um Estado 
em face de outros sujeitos internacionais deve ser respeitado e executado, 
ainda que nenhuma garantia adicional dessa execução tenha sido dada. 
Em sentido contrário, não cabe a nenhum Estado exigir que uma caução 
seja dada para garantir a execução de uma dessas obrigações unilaterais. 
Os Estados interessados no ato unilateral devem, com fulcro no princípio 
da boa-fé, presumir que a obrigação será regularmente cumprida. 

No entanto, estas declarações não criam obrigações absolutas. Elas 
podem ser extintas de acordo com as próprias condições de revogabilida-
de estipuladas no texto da declaração, na ocorrência de uma mudança 
fundamental de circunstâncias e também conforme a extensão na qual os 
Estados que seriam favorecidos com estas obrigações fiaram-se no seu 
cumprimento. 

Ante o exposto e tendo como referência as decisões judiciais da 
CIJ, bem como a prática estatal, percebe-se que os atos unilaterais dos 
Estados são importantes instrumentos na criação de obrigações jurídicas 
internacionais. A ausência de uma estrutura legislativa e administrativa 
global para impor, de forma hierarquizada e generalizada, obrigações inter-
nacionais em face dos Estados indica que estes atos continuarão tendo 
um papel relevante nas relações internacionais. 
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CAPÍTULO 3

OS JULGAMENTOS INTERNACIONAIS DA 
PERSPECTIVA DAS VÍTIMAS DE GENOCÍDIO 

E CRIMES CONTRA A HUMANIDADE: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE TRAUMA E MEMÓRIA

Roberta Cerqueira Reis1 

Carlos Augusto Canedo Gonçalves da Silva2 

RESUMO: O presente trabalho discute como as cortes internacionais contribuem 
para a construção da memória dos conflitos por meio dos testemunhos e do reco-
nhecimento das vítimas de crimes contra a humanidade e genocídios. Em um pri-
meiro momento discute-se a maneira como atrocidades em massa são traumas 
na medida em que excluem as vítimas de uma comunidade política e rompem 
laços sociais. O trauma isola as vítimas e gera uma crise de representação da ex-
periência e da narrativa. As Cortes Internacionais são espaços simbólicos em que 
as vítimas interagem e são reconhecidas, retomando seu lugar na comunidade 

1 Doutoranda em Direito pela UFMG. Mestre em Direito Internacional pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. Especialização em Direito Internacional pela 
Faculdade Milton Campos e Centro de Direito Internacional – CEDIN. Possui graduação 
em Relações Internacionais e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais. Tem experiência na área de Direito Internacional, atuando principalmente nos 
seguintes temas: memória, violência, direito internacional penal e direito internacional 
dos direitos humanos.

2 Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1982). Mes-
trado em Direito Penal pela Universidade Federal de Minas Gerais (1992). Doutorado 
Sanduíche – Universidad de Sevilla (1995) e doutorado em Direito Penal pela Universi-
dade Federal de Minas Gerais (1997). Pós-doutorado pela Universidade de Barcelona 
(2009). Atualmente é Professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais. Professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais. Procurador de 
Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Tem experiência na área de Direito, com 
ênfase em Direito Público, Direito Penal e Direito Internacional, atuando principalmente 
nos seguintes temas: direitos humanos, crime, genocídio e criminologia.
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política. Além disso, os julgamentos constroem uma narrativa oficial reinserindo 
as vítimas em um contexto mais amplo do conflito, auxiliando-as a superar as difi-
culdades de representação. Argumenta-se que as Cortes Internacionais têm uma 
obrigação para com as vítimas e as comunidades destruídas pelas atrocidades 
em massa ali adjudicadas. 

Palavras chave: Cortes Internacionais. Trauma. Memória. Vítimas. Narrativa. 
Geno cídio. Crime contra a humanidade

1. INTRODUÇÃO

Diz-se que o genocídio e o crime contra a humanidade violam a ordem 
jurídica internacional ao atacar um de seus valores mais basilares, a con-
cepção de ser humano. Os assassinatos, deportações, torturas, ocorrem 
em um contexto que busca retirar a humanidade das vítimas.

A morte é apenas a consequência de uma violência muito mais profun-
da: a aniquilação do homem enquanto tal. Os homens precisam sentir-se 
parte de uma história maior que contextualize suas vidas. A desumani-
zação vivida pelas vítimas de genocídio ou crimes contra a humanidade 
se aperfeiçoa, justamente, pela perda deste contexto: memória coletiva, 
símbolos, esfacelamento das famílias e relações sociais. Tudo o que um 
dia representou o lugar que aquela vítima ocupou no mundo é anulado.

Primo Levi descreve magistralmente essa morte simbólica, ao tratar 
do caso de Schepschel3:

Schepschel vive no campo há quatro anos. Viu morrer ao redor de 
si dezenas de milhares de seus semelhantes, desde o pogrom que o 
enxotou de sua aldeia na Galícia. Tinha mulher, cinco filhos e um próspero 
negócio de selas, mas faz já muito tempo que deixou de pensar em si a 
não ser como num saco que necessita ser enchido periodicamente4. 

Todas as referências e símbolos com que as vítimas podem inter-
pretar o mundo não são capazes de fazer sentido da experiência atroz 
por elas vivenciada e isso impede o registro adequado da memória do 
que ocorreu. A esse processo de rompimento do sentido, chamamos de 
trauma. 

3 SCHEPSCHEL, 2000, p. 95.
4 LEVI, 2000, p. 95.
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O trauma decorre dessa perda de confiança no mundo, nas institui-
ções e na comunidade. As vítimas se isolam, pois não importa o lugar que 
elas vão, serão estranhas. Esse estranhamento as acompanhará para o 
resto da vida, mesmo depois de se reunirem a seus familiares.

A desumanização elimina a própria morte que deixa de ser um evento 
social. A recordação, enquanto condição do luto e humanização da morte 
é suprimida completamente. Não há ninguém para chorar a morte das 
vítimas, nem elas próprias. 

No caso de atrocidades em massa – como genocídios ou crimes 
contra a humanidade – a experiência de isolamento se coletiviza, levando 
a um esfacelamento importante do tecido social. Os processos de recons-
trução pós-conflito e pacificação precisam se dedicar a compreender esse 
processo e focar na reintegração dessas pessoas às suas comunidades. 
A reconciliação e reestruturação de uma sociedade passam (manter pas-
sam) pela necessária recuperação das vítimas e reconhecimento de seu 
status político. Não existe superação de um conflito que não envolva, em 
alguma medida, a recuperação da vítima5. 

Os sobreviventes de massacres têm necessidade de se reintegrar às 
suas comunidades e uma forma de isso acontecer é por meio do teste-
munho. O ato de narrar a experiência, ser ouvido por outros membros da 
comunidade ou outras vítimas é ponto importante na socialização da dor, 
como um luto tardio. A vítima se reconhece nas falas de outras vítimas, o 
que ajuda a recompor as lacunas da memória (traumática). 

Não há uma coincidência entre a verificação fática e a compreensão 
da verdade por parte da vítima. O evento traumático só pode ser entendido 
após o fato, por meio de sintomas e flashbacks e uma tentativa diferida 
de compreender esses sinais6. Entender esse mecanismo se torna crucial 
quando o jurista se depara com julgamentos que envolvem grandes trau-
mas, como no caso de genocídios ou crimes contra a humanidade.

Os julgamentos internacionais que versem sobre conflitos nos quais 
ocorreram crimes contra a humanidade ou genocídios lidam, diretamente, 
com essas questões de trauma, narrativa e memória. Infelizmente, para 
Lagrou,7 as Cortes e os juízes, muitas vezes, preocupam-se com questões 
que não guardam nenhum compromisso com a memória ou as vítimas. 

5 HUMPHREY, 2002.
6 LUCKHURST, 2008.
7 LAGROU, 2013.
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A necessidade de manutenção de precedentes jurídicos, determinar 
a extensão da competência da própria corte ou mesmo promover a car-
reira individual do juiz, são questões que perpassam os julgamentos e 
interferem na narrativa e na seleção das cenas (o que inclui a seleção de 
quais testemunhos serão colhidos e quais serão dispensados).

O processo judicial se concentra em determinar condutas típicas ou 
violações a tratados, perdendo de vista seu papel enquanto narrador de 
uma memória que irá impactar na construção daquela sociedade. O olhar 
excessivamente preso ao passado faz perder de vista o significado do ato 
de julgar para o futuro.

Nas próximas sessões do presente trabalho pretendemos debater 
essa contribuição que as Cortes podem trazer para a reconstrução pós- 
conflito, na medida em que elas são espaços de celebração da memória 
e reconhecimento das vítimas, legando-lhes um espaço de fala para o seu 
testemunho. A nossa pretensão é convidar o leitor a ir além do Direito 
e olhar os julgamentos internacionais como espaços simbólicos muito 
maiores do que meros aplicadores da lei.

A primeira sessão trará uma discussão sobre os processos de de-
sumanização (a morte em vida) que excluem as vítimas da comunidade 
política e como esse trauma impacta na construção da memória e na des-
truição de laços sociais. A segunda parte, por sua vez, discutirá como as 
cortes contribuem para a reinserção simbólica das vítimas na comunidade 
política, na medida em que promovem o seu reconhecimento. Além disso, 
as Cortes são instituições oficiais que inserem os fatos caóticos de uma 
guerra de forma linear e inteligível, ajudando na construção da memória 
do conflito. Ao fim, traçaremos algumas considerações acerca da relação 
político-jurídica das cortes internacionais na adjudicação de grandes trau-
mas sociais.

2 ASPECTOS SOCIAIS DO TRAUMA DA MORTE EM VIDA

O trauma origina-se de excessos: excesso de uma afetividade não 
direcionada e incompreendida, excesso de violência e, no caso das víti-
mas de genocídio ou crimes contra a humanidade, excesso de realidade 
sobre a condição humana e a banalidade da vida (e da morte). A vítima é 
confrontada com a superficialidade e solidão de sua existência.

O genocídio demonstra a vitimização absoluta transformada em es-
petáculo. Os ataques se dirigem a inocentes, cuja eliminação passa a 
constituir o único objetivo da guerra. Para Garapon:
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A ideia de vítima vem do vocabulário religioso do sacrifício, 
corresponde a um ser – animal ou humano – morto ritual-
mente em homenagem aos deuses. Simboliza, portanto, a 
passividade total, a vitória definitiva sobre o corpo do outro, 
excluído do próprio combate. A figura do herói, tal como a 
do vencido, subsiste ligada ao combate, logo à acção (sic). 
A vítima absoluta encarna um novo ser no mundo ou, mais 
exatamente, um não-ser. (...) Ter um lugar é, efetivamente, 
reconhecer a possibilidade de fazer valer direitos, mesmo que 
extremamente reduzidos. O combate permanece uma forma 
de reconhecimento, enquanto o crime contra a humanidade é 
um crime de indiferença.8 

Trata-se de um crime que não se alimenta no seu resultado, morte, 
mas, sim, no processo. A desumanização é mais relevante do que a morte 
em si, trata-se de uma nova forma de crueldade, lançar a vítima ao com-
pleto abandono e desolação. 

A vítima vive a experiência da não pertença absoluta ao mun-
do, uma das experiências mais radicais e desesperadas do 
homem. A vítima está só no mundo, mesmo quando, na ver-
dade, partilha essa experiência com milhares de outras.9 

Esta solidão moral é fruto da desintegração da organização política, 
dos juízos partilhados e da perda da filiação a uma história comum. A 
vítima não pertence a nenhum Estado, a nenhuma família, a nada. Retira-
se do indivíduo o pertencimento a uma comunidade política. De fato, uma 
vítima de tortura no Brasil tem mais em comum com uma vítima de tortura 
marroquina do que com seus compatriotas.

Ocorre, portanto, não apenas a morte real, mas ainda pior, uma mor-
te simbólica. A vítima é desfigurada, sequer ela se reconhece. Perde-se 
todo o respeito humano, o amor próprio e autoestima. “A violência inau-
dita deste crime induz o sentimento de que foi franqueada uma fronteira 
invisível, de que há uma violência pior do que a morte e a crueldade.”10 

8 GARAPON, 2002, p.108.
9 GARAPON, 2002, p.109.
10 GARAPON, 2002, p.109.
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A política de eliminação da pessoa em todos os sentidos possíveis 
passa pela destruição dos seus templos – para aniquilar a presença se-
cular dos grupos –, destruição de bibliotecas – para por fim a uma cultura 
em que aquela população participou. 

A dispersão das vítimas pelo território tem o objetivo de separar as 
famílias, de desagregar os indivíduos ao máximo, para que ninguém pos-
sa saber onde seus entes queridos se encontram. Torna-se impossível 
a identificação do povo com a sua história. No caso do Holocausto, por 
exemplo, “qualquer elemento susceptível (sic) de identificar uma pessoa, 
de liga-la a uma comunidade política (...), era eliminado, de modo a que 
não subsistisse qualquer vestígio nem da sua passagem pela terra (...)”.11 

Tudo o que a pessoa um dia representou desaparece e aquela vida 
se torna um mero dado biológico (nua), sem qualquer implicação política. 
A existência daquele indivíduo ou sua história não serão sequer lembra-
dos ou dignos de luto. A morte ocorrida entre dezenas de milhares, sem 
nome, sem família, sem memória, se torna vazia de significado e inútil.12 

As perdas e a morte são, normalmente, elaboradas a partir do pro-
cesso de luto que tem como elemento fundamental a socialização da 
experiência. Para Das13 o luto seria uma estrutura social que permite a 
aproximação entre o sofrimento e a linguagem possibilitando a cura por 
meio do reconhecimento e compartilhamento da dor.

As mortes ocorridas em escala industrial, sem qualquer chance de 
manifestação de luto ou sentimento de perda, impossibilita a socialização 
da experiência e os indivíduos se desconectam do corpo social. Não há 
dor por aquelas mortes, pois o sobrevivente sabe que é questão de tempo 
até que ele seja o próximo na contagem de corpos. A perspectiva de sua 
extinção é constante e a esperança de um futuro ou de continuidade no 
mundo vai desaparecendo. O sobrevivente se sente morto o que aumenta 
seu desarraigamento. Na descrição de Primo Levi:14 

Para os homens vivos, as unidades de tempo sempre têm um va-
lor, tanto maior quanto maiores são os recursos interiores de quem as 
percorre, mas, para nós, horas, dias, meses fluíam lentos do futuro para 

11 GARAPON, 2002, p.114.
12 AGAMBEN, 2010.
13 DAS, 1996.
14 LEVI, 2000, p.119.
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o passado, sempre lentos demais, matéria vil e supérflua de que tratáva-
mos de nos livrar depressa. Acabara o tempo no qual os dias seguiam- 
se ativos, preciosos e irreparáveis; agora o futuro estava à nossa frente 
cinzento e informe como uma barreira intransponível. Para nós, a história 
tinha parado. 

Uma pessoa confrontada com uma experiência tão extrema terá di-
ficuldade em voltar a estabelecer vínculos. Não é difícil compreender a 
falta de confiança no mundo se pensarmos que tudo aquilo que um dia 
compôs a realidade (a família, os símbolos, a comunidade, o Estado) 
desabou para a vítima e uma nova situação de horror e violência surgiu 
em seu lugar.

As duas realidades, da vida e da morte, são igualmente verdadeiras 
para aquela pessoa. Como confiar que as instituições que um dia foram 
responsáveis por todo o horror se sustentarão para protegê-la?

No universo simbólico dos indivíduos o Estado existe para protegê- 
los, bem como a polícia e sua família. Um genocídio inverte estes valores 
e quebra a confiança na realidade normativa. Esta perda de confiança nas 
instituições provoca uma quebra de sentido na interpretação do mundo, 
pois aquela experiência não pode ser compreendida pelo universo de sig-
nificados a disposição do sujeito. Nas palavras de Edkins:15 

Parece que para ser chamado de traumático – para produzir os sinto-
mas do trauma – um evento precisa ser mais que uma situação de falta 
de poder. De forma importante, precisa de algo mais. Precisa envolver 
uma traição da confiança. Existe uma extrema ameaça, mas o que é es-
pecial é de onde vem essa ameaça de violência. O que nós chamamos de 
trauma ocorre quando aqueles poderes que estamos convencidos de que 
nos protegeriam e nos dariam segurança se tornam nossos tormentos: 
quando a comunidade a que nos consideramos membros se volta contra 
nós ou quando nossa família deixa de ser um local de refúgio e se torna 
um lugar de perigo. 

Um genocídio, portanto, deve ser compreendido a partir da perspecti-
va do trauma ao romper de duas maneiras com o universo simbólico das 
vítimas. Por um lado, quebra a confiança nas instituições e, por outro, faz 
perder a ideia de humanidade. Tudo o que nos faz humanos é retirado da 
vítima: suas vidas, suas famílias, suas memórias, seu nome. As vítimas 

15 EDKINS, 2003, p. 4, tradução nossa.
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se tornam os “não homens que marcham e se esforçam em silêncio; (...) 
Hesita-se em chamá-los vivos; hesita-se em chamar ‘morte’ à sua mor-
te, que eles já nem temem, porque estão esgotados demais para poder 
compreendê-la”.16 

A perda de confiança nas instituições, na certeza da vida e do futuro, 
faz com que um sobrevivente tenha dificuldade em assimilar que ambas 
as situações por ele vividas compõem a realidade. A segurança que se 
tinha (e se tem) no mundo e nas instituições nada mais é que um sonho 
que o sobrevivente viu desmoronar. Isso contribui para que vítima não 
consiga separar de forma clara o real do irreal. Não é sem motivo que 
tantos sobreviventes de Auschwitz se suicidaram anos depois, suas vidas 
não se reestruturam neste mundo, como no sonho descrito por Primo Levi 
em A trégua:

Há um sonho pleno de horror que não deixa de me visitar 
(...). Posso estar sentado à volta de uma mesa com a minha 
família ou com amigos, ou no trabalho, ou num campo verde. 
(...) e, no entanto, sinto uma profunda e sutil angústia, a 
sensação definitiva de uma ameaça pendente. (...) Agora, 
tudo se transforma em caos. Estou sozinho no centro de um 
nada cinzento e perturbador e agora sei o que significam as 
coisas e também sei que sempre o soube. Estou no Lager 
e nada é verdadeiro fora do Lager. (...) Este sonho dentro 
do sonho terminou e o outro sonho continua, gélido. Uma 
voz bem conhecida pronuncia uma única palavra, que não é 
imperiosa, apenas breve. É a voz de comando do amanhecer 
de Auschwitz, uma palavra estrangeira, temida, esperada: 
‘Wstawac’!. Levanta-te.17 

A falta de confiança no mundo e ausência de futuro no horizonte, 
bem como a dificuldade de se distinguir a realidade da fantasia, impede 
que a vítima se reconecte ao mundo que a cerca.

O pós-conflito traz ainda uma outra faceta que aprofunda o desarrai-
gamento do sobrevivente: a culpa. No mundo dos lager a linguagem é a 
da violência e do horror. As noções morais e éticas se invertem, sendo 
premiados os comportamentos mais vis e corruptos. Ter sobrevivido ao 
campo, para muitos, é uma vergonha ou um demérito. 

16 LEVI, 2000, p. 91.
17 LEVI apud MACEDO, 2014, p. 13.



OS JULGAMENTOS INTERNACIONAIS DA PERSPECTIVA DAS VÍTIMAS DE GENOCÍDIO...

73

As vítimas são envolvidas pelos perpetradores nos espetáculos ma-
cabros da violência em massa, participando de suas próprias destruições 
e depravações. Para Weisband:18

Performatividade na violação humana ilustra as maneiras como 
os perpetradores forçam as vítimas a participarem no processo de sua 
despersonalização e degradação. Em caso após caso, vítimas suportam 
não apenas formas extremas de degradação física; elas são, também, 
forçadas a experimentar humilhação mental e psicológica, emocional e 
espiritual. Em muitas instâncias as vítimas são obrigadas a se tornarem 
agentes de sua própria autotraição sendo forçadas a abandonar aquilo 
que elas mais acalentam. 

A performatividade da violência em massa faz com que as vítimas 
tenham dificuldade de se reconhecerem como vítimas, afastando-as das 
suas comunidades. A culpa e as imagens abjetas sobre si pioram o desar-
raigamento de uma multidão de sobreviventes, impactando as gerações 
seguintes com consequências graves do ponto de vista da reconstrução 
social pós-conflito.19 

A coletivização da experiência traumática ao isolar os indivíduos e 
desfazer laços sociais, impede que aquela comunidade onde se abateu 
o conflito consiga seguir em frente. Processos de pacificação, portanto, 
precisam investir na reconstrução desses laços, muito mais do que sim-
plesmente reerguer prédios. 

Uma maneira de se buscar refazer laços é através do testemunho 
das vítimas. O testemunho reconecta a vítima à comunidade, na medida 
em que socializa a experiência vivida, como em um luto tardio. A impor-
tância da narrativa, primordialmente, é a de constituir aquele que sofreu 
na qualidade de vítima e, a partir desta figura, refazer os laços sociais 
destruídos com a violência.20 

Comunicar e compartilhar a experiência funciona como uma espécie 
de expiação e, também, uma celebração daqueles que perderam suas 
vidas. Existe uma necessidade de narrar e testemunhar o que ocorreu21 
como forma de garantir que aquela memória não se apagará. 

18 WEISBAND, 2018, p. 3-4, tradução nossa.
19 LACAPRA, 2004.
20 HUMPHREY, 2002.
21 EDKINS, 2003.
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O testemunho existe para a vítima e em seu benefício. A narrativa 
é libertadora e empodera o sobrevivente, permitindo uma cura individual 
e, principalmente, social. A linguagem da dor constitui aquele indivíduo e 
relaciona a sua experiência com vários outros com vivências parecidas. A 
pessoa sai do anonimato da multidão sem rosto e se constitui enquanto 
vítima, dando novo sentido a sua existência.22 

A necessidade de testemunhar e narrar os eventos esbarra, contudo, 
na dificuldade de se contar linearmente a história traumática. Afinal, como 
socializar uma experiência tão avassaladora que não encontra paralelo no 
universo simbólico nem mesmo daqueles que sobreviveram? Como narrar 
o inenarrável?

LaCapra23 argumenta que os testemunhos das vítimas do Holocausto 
trazem uma relação complexa entre memória e reconstrução de eventos. 
Os depoimentos demonstram que as vítimas, muitas vezes, não acredi-
tam nas suas próprias experiências e, mais que isso, eventos traumáti-
cos e extremos não podem ser colocados em palavras ou interpretados 
com base no universo de significados previamente constituídos. Para 
Seligmann-Silva:24 

(...) o sobrevivente é caracterizado por uma situação crônica 
de angústia e depressão, marcada por distúrbios de sono, pe-
sadelos recorrentes, apatia, problemas somáticos, anestesia 
afetiva, “automatização do ego”, incapacidade de verbalizar a 
experiência traumática, culpa por ter sobrevivido e um traba-
lho de trauma que não é concluído. 

De acordo com Seligmann-Silva25 “o testemunho seria a narração 
não tanto desses fatos violentos, mas da resistência à compreensão 
dos mesmos. A linguagem tenta cercar e dar limites àquilo que não foi 
submetido a uma forma no ato da sua recepção”. Este é o drama vivido 
pelo sobrevivente de um genocídio, a incapacidade de representar a sua 
realidade.

22 HUMPHREY, 2002.
23 LACAPRA, 1994.
24 SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 68.
25 SELIGMANN-SILVA, 2006, p. 48.
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Esta incapacidade de comunicação faz com que as vítimas perma-
neçam isoladas e silentes sobre a sua experiência, incapazes de colocar 
suas vidas em uma narrativa temporal – “que assimile o presente através 
do passado para o futuro”.26 

Ao reencenar o momento da violência, a vítima busca compreender 
o inadmissível, lidando de forma retroativa com a violência.27 Este “acting 
out” em que a vítima apenas repete o comportamento, revivendo o evento 
traumático, fantasiando sobre o assunto, não permite a superação, pois, 
o indivíduo não se dá conta de que ele está buscando uma memória per-
dida, que no momento da sua ocorrência não foi propriamente gravada.28 
O trauma se torna, portanto, uma crise na narrativa histórica e sobre a 
verdade.29 

A dificuldade de se estabelecer uma linearidade na narrativa ou mes-
mo de se colocar os fatos em uma perspectiva temporal e espacial fez 
com que vários autores chegassem à conclusão de impossibilidade narra-
tiva do trauma, como defendido por Claude Lanzmann em seu filme Shoah 
(1985).30

O trauma não pode ser narrado, no entanto, existe uma urgência em 
testemunhar, compartilhar a experiência e viver o processo de superação. 
Trata-se de o que Primo Levi descreve como um “dever de memória” que 
nada tem relação com uma busca da verdade dos fatos, ou universal, mas 
sim como uma forma de lidar com aquela memória. 

A testemunha reconstruirá a verdade com base na sua experiência e 
a partir de parâmetros absolutamente distintos do historiador. Na recons-
trução da verdade levada a cabo no testemunho, as recordações tendem 
ao apagamento. Elas se modificam e incorporam elementos estranhos, o 
que remete ao seu caráter lacunar, ao não deixarem-se capturar inteira-
mente pela representação. Poucas recordações resistem.31 

Uma violência pior que a morte seria condenar estas pessoas à soli-
dão do silêncio, relegá-las a permanecerem sozinhas com suas lembran-
ças confusas e com a presença constante de um passado mal elaborado.

26 HUMPHREY, 2002, p. 81.
27 LUCKHURST, 2008.
28 LACAPRA, 1994.
29 CARUTH, 1996.
30 FRIEDLANDER, 1996.
31 MACEDO, 2014, p. 86.
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A narrativa é uma maneira de construir o sentido perdido preenchen-
do a lacuna deixada pelo trauma. Ao testemunhar a vítima conhece a 
própria história, o que seria um primeiro passo para seguir em frente. O 
testemunhar existe como uma espécie de ponte para dentro de si mesmo 
e de si para a comunidade.

3 A CONTRIBUIÇÃO DAS CORTES INTERNACIONAIS

Um julgamento surge para dar sentido e explicar a violência, dimi-
nuindo a insegurança e o medo através da responsabilização de indiví-
duos e Estados que concorreram para promover o horror. A ideia de uma 
política aleatória de matanças, perpetrada pelo próprio Estado enquanto 
uma instituição existente para garantir a segurança dos seus cidadãos, é 
responsável por parcela do trauma sofrido pelas vítimas. 

O trauma se alimenta desta perda de confiança nas instituições e 
no mundo de modo que nada melhor que o Judiciário enquanto instituição 
que preserva e propaga a memória para restaurar a confiança perdida.

Para Maier32 um julgamento cumpre duas funções principais: apurar 
e punir os responsáveis e, principalmente, estabelecer uma narrativa que 
explique o que motivou a violência. Colocando os eventos em uma crono-
logia que apresenta um antes e um depois, uma causalidade histórica que 
faça sentido do caos.

O julgamento determina as participações individuais de cada réu no 
cometimento das atrocidades e delimita o arcabouço institucional que 
possibilitou a violência. O tribunal constrói uma narrativa recompondo uma 
memória estilhaçada ao preencher as lacunas deixadas pelo trauma, for-
necendo a linearidade perdida através da demonstração da causalidade 
entre ações e consequências.

As responsabilidades e punições são apuradas inserindo os fatos 
em um procedimento em contraditório que permitirá definir o que ocorreu 
em um determinado caso. Fazendo isso o julgamento cumpre a função 
de desenhar o quadro completo de um conflito, com começo, meio e fim, 
apontando responsáveis e motivos. 

O julgamento internacional extrapola a característica de mero jul-
gador. Cumpre ele, um tanto a contragosto, uma função muito mais 

32 MAIER, 2000.
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significativa enquanto arena simbólica ao construir uma narrativa acerca 
do conflito e sua memória.33 

Este fenômeno dos julgamentos enquanto um cenário simbólico para 
a celebração da memória chamou a atenção de Hannah Arendt quando 
da sua análise do caso Eichmann34. Para a autora o discurso do promotor 
de justiça que falava em nome dos mortos e das vítimas teria retirado 
do julgamento a sua sobriedade. Quem estava sendo julgado não era o 
indivíduo Eichmann, mas, sim, o Nacional Socialismo, o que não deveria 
ocorrer aos olhos da Autora. 

Para Arendt35 o processo criminal deve estar focado no acusado (réu) 
e não na vítima ou seu sofrimento. O argumento da autora visa a comuni-
dade que sofreu com a violação e deve ser reparada e não na vítima que 
pode, inclusive, perdoar ou optar pelo esquecimento.

No entanto, a filósofa não deixa de identificar a importância do jul-
gamento enquanto elaboração do trauma. “Supõe-se que um julgamento, 
Arendt o sente de forma profunda e intensa, seja precisamente uma tra-
dução do trauma para a consciência”.36 

O julgamento de Eichmann explicitou um fenômeno novo e que foi 
repetido por outros julgamentos internacionais: o próprio julgamento se 
torna parte da história. A história da vítima não é repetida, mas sim criada 
pela primeira vez.37 

O julgamento reorganiza jurídica e politicamente as esferas pública 
e privada, ao trazer para a esfera pública um sofrimento que até então 
era exclusivamente de ordem privada. Os inúmeros traumas privados são 
reunidos em uma narrativa única que compõe um grande trauma coletivo 
dando forma ao caos através de um processo legal de tradução.

Um sobrevivente não possui linguagem própria com a qual articular 
seu sofrimento, apenas aquela do opressor. O julgamento possibilita que 
a vítima recobre suas palavras, dando-lhe a oportunidade de expressar de 
sua própria maneira o que ocorreu. Para Felman38:

33 GARAPON, 2002.
34 EICHMANN, 2010.
35 ARENDT, 2010.
36 FELMAN, 2014, p. 164.
37 FELMAN, 2014.
38 FELMAN, 2014, p. 168, grifo no original.



ROBERTA CERQUEIRA REIS, CARLOS AUGUSTO CANEDO GONÇALVES DA SILVA

78

Porque a história, por definição, silencia a vítima, a realidade da de-
gradação e do sofrimento – os próprios fatos do caráter da vítima e do 
abuso – é intrínsecamente inacessível à história. Mas a visão juridicamen-
te criativa do julgamento de Eichmann é o julgamento das vítimas somente 
na medida em que são agora as vítimas que, ainda que fosse muito difícil 
e improvável, estão precisamente escrevendo sua própria história. 

O relato pormenorizado torna palpável um crime inacreditável. Os 
crimes contra a humanidade e genocídio contam com a sua abrangência 
para torná-los irreais. Os testemunhos, por sua vez, desfazem este efeito, 
eles imprimem um sentido temporal e espacial à ação, tornando-a concre-
ta. A história deixa de ser uma memória pessoal para se tornar pública, 
partilhada. Inicia-se um processo de superação da negação, o que permite 
o luto e a reconciliação. “O testemunho confronta o mal cometido com o 
mal sofrido.”39 

O julgamento possibilita a criação de um encadeamento de experi-
ências individuais em torno de uma narrativa única, coletiva, que passará 
de geração em geração. A narrativa que se forma em um julgamento é 
aquela que se baseia no sofrimento das vítimas e na recuperação da sua 
linguagem. A memória é construída no bojo do processo, como algo novo 
e diferente da historiografia, pois oriunda da voz inaudita das vítimas. 

O ato de julgar além de recompor uma narrativa destroçada preen-
chendo lacunas e fornecendo explicações para um evento caótico e trau-
mático pode ainda cumprir o papel de reconhecimento da condição de 
vítima ao sobrevivente que por muito tempo teve sua identidade negada, 
franqueando acesso e voz nas audiências, oportunizando que suas histó-
rias sejam ouvidas.

Os relatos contados nos tribunais podem não acrescentar muito ao 
que já é sabido das atrocidades. Os historiadores, na maioria das vezes, 
já publicaram os casos e já os conheciam a fundo. No entanto, isto não é 
suficiente, é preciso que a história seja contada pelo sobrevivente, permi-
tindo que ele insira sua narrativa em um contexto maior, socializando sua 
experiência e vivendo tardiamente o luto suprimido.

O testemunho, o ato de narrar, faz com que a vítima se reconecte 
a outras pessoas, sejam elas partes do processo, o juiz ou o promotor, 
sejam aqueles que assistem ao depoimento. A história narrada possibilita 

39 GARAPON, 2002, p.175.
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uma modificação não só do narrador, mas também daqueles que o ouvem 
e sentem-se tocados de alguma maneira.40 

A fala permite que o sobrevivente organize seus próprios pensamen-
tos e coloque sua própria experiência em um contexto maior do conflito. O 
julgamento ajuda a fazer sentido para a experiência individual fornecendo 
dados que ajudam a preencher as lacunas de representação que impedi-
ram a correta compreensão dos eventos no momento da recepção.

Essas memórias individuais não são compostas isoladamente. Trata-
se de uma construção conjunta, que envolve outros testemunhos e as 
demais provas documentais. O indivíduo vê sua história enquanto parte de 
um todo maior. O sobrevivente pode, novamente, sentir-se parte de uma 
comunidade.

O sofrimento das vítimas é presente, não está contido no passado, 
afastar-se desse lugar é intolerável. Disto decorre a importância dos re-
latos individuais que constroem (ou reconstroem) a identidade da vítima, 
ligando-a aos acontecimentos de sua vida. A justiça capta esses relatos 
individuais, transcreve-os, lhes dá sentido, contextualizando-os na narra-
tiva coletiva.

A história da vítima encontra um espaço público e oficial para reco-
nhecer seu sofrimento. “O reconhecimento público transforma um saber 
em verdade oficial, aumenta-o na versão da história tornada autoridade 
(...) obriga a passar do knowledge ao acknowledgment.”41 

A tribuna constitui, juridicamente, aqueles que sofreram na condição 
de vítimas, sua história nasce com o processo. A elas é dado o direito de 
falar e de ouvir. De seres subjugados e anulados voltam a ocupar o lugar 
de atuantes, deixando a vitimização para trás. “A vida à qual a justiça 
pode restitui-las não é a vida biológica, mas a vida política, isto é, a que 
concede um peso legal às palavras de cada indivíduo e interroga (...)”.42 
A palavra daqueles indivíduos ignorados volta a ter peso e ser levada em 
consideração. Para Garapon:43

O testemunho torna-se o resgate poético-narrativo de uma vida 
naufragada pela História, dado que a narração é o primeiro 

40 KAY, 2006.
41 GARAPON, 2002, p.179, grifo no original.
42 GARAPON, 2002, p.139.
43 GARAPON, 2002, p.139.
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modo de reconstrução de uma identidade. A experiência nar-
rada deixa de ser simplesmente vivida: torna-se comunicável 
e permite a entrada de um acontecimento indizível na configu-
ração de uma narrativa. 

O ser excluído de sua humanidade é reconhecido enquanto vítima 
e, nessa condição, recupera seu status de homem, sua identidade, sua 
dignidade. O julgamento reconhece que aquelas pessoas reduzidas à qua-
lidade de não humanos, são sujeitos de pleno direito. A justiça torna au-
dível, na voz das vítimas, uma violência inédita. “O pretório transforma-se 
em espaço de celebração da memória”.44 

A importância e a necessidade de recuperação da linguagem dos 
sobreviventes, contudo, esbarra, muitas vezes, na incapacidade de narrar 
os eventos traumáticos que careceram de significação no momento em 
que foram vividos pelo sobrevivente. Não podemos lembrar daquilo que 
não compreendemos. Para Seligman-Silva:45

O testemunho coloca-se desde o inicio sob o signo da sua simultâ-
nea necessidade e impossibilidade. Testemunha-se um excesso de reali-
dade e o próprio testemunho enquanto narração testemunha uma falta: a 
cisão entre a linguagem e o evento, a impossibilidade de recobrir o vivido 
(“o real”) com o verbal.

A inarrabilidade ao ser colocada no contexto do julgamento não é 
algo externo à história, é a própria história. O julgamento deve servir até 
mesmo para articular este silêncio, esta incapacidade narrativa, preen-
chendo as lacunas e dando significado jurídico ao silêncio e diferenciando 
o passado do presente. O papel do tribunal é, acima de tudo, tornar a 
história daquelas vítimas partilhada e uma realidade transmissível.  

O impacto social de um julgamento se deve ao envolvimento do pú-
blico, especificamente das vítimas, no procedimento. A sua legitimidade 
está intrínsecamente relacionada com seu compromisso com os sobrevi-
ventes e com a superação das hostilidades e recomposição social.

As sociedades não podem reestruturar-se se não for construída uma 
narrativa que recomponha os laços sociais destruídos no conflito, criando 
uma memória social que abarque o período das atrocidades. O julgamento 
permite a construção dessa memória social que contempla as vivências 

44 GARAPON, 2002, p.140.
45 SELIGMAN-SILVA, 2006, p. 46.
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das vítimas e as insere no mundo político que se formará dali em diante. 
A memória social não se constrói sem a participação das narrativas indi-
viduais, das vítimas que trazem em seus corpos e mentes os pequenos 
trechos de uma história maior. Não se pode construir a memória social de 
um conflito sem ouvir as narrativas das vítimas. E, sem memória, não há 
reestruturação social, não há elo entre os indivíduos e não há comunidade. 

Devemos reconstruir pessoas e não apenas prédios, como diria o dito 
popular libanês, devemos nos preocupar com a formação da memória dos 
sobreviventes. Afinal, é a memória que irá determinar as ações futuras, 
com base nas experiências pretéritas. As memórias individuais, portanto, 
têm um papel decisivo na superação do conflito e condições para a paz.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A justiça internacional tem sido colocada, muitas vezes, como con-
dição para a paz. A própria Carta das Nações Unidas, em seu preâmbulo 
sugere essa ideia de uma justiça que supera o uso da força.

Com base neste sonho de uma justiça internacional que aplaque a 
necessidade de os Estados recorrerem ao uso da força houve um cresci-
mento significativo do número de cortes e tribunais internacionais, espe-
cialmente vinculados ao tema de Direitos Humanos, como os Tribunais 
Penas Internacionais, os Tribunais híbridos, as Cortes Regionais de prote-
ção dos Direitos Humanos e muitos outros.

Os adeptos deste pensamento defendem que apenas um julgamento 
pode ser capaz de colocar fim aos sentimentos de vingança privados. 
“Criminalizar a guerra, acrescentam, torna-a ainda mais terrível”.46 Este 
sentimento de paz pela justiça alimenta o sonho do direito que supera a 
violência. 

Embora os jusinternacionalistas mais tradicionais não considerem 
que prevenção é um papel que deve ser desempenhado pelo direito, mas, 
sim, pela política, é o direito que tem encarnado essa responsabilidade.47 
Contudo, a incapacidade da justiça internacional em prevenir ou impedir 
catástrofes humanitárias tem causado ceticismo com relação às promes-
sas de um direito que supere a força.

46 GARAPON, 2002, p. 55.
47 GARAPON, 2002.
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Tenta-se fortemente separar o direito internacional da política inter-
nacional e isto tem impossibilitado uma compreensão mais ampla da ca-
pacidade de um julgamento internacional, esvaziando de significado as 
cortes internacionais.

A ideia de que ao direito cabe julgar e à política agir parte do pressu-
posto de que a justiça se apresenta a posteriori, depois que os eventos 
já se desenrolaram e apenas cumpre o papel de destacar fatos atomiza-
dos do contexto de uma histórica consumada. A justiça se sentaria na 
confortável cadeira do post facto e daria uma conotação moral aos fatos 
históricos. 

O juiz, contudo, ao narrar os fatos o faz de uma perspectiva comple-
tamente diversa daquela do historiador. Cria-se, no bojo do processo uma 
nova narrativa acerca do conflito e nesta criação o tribunal age politicamen-
te. A escolha de fatos, de testemunhas que serão ouvidas e dispensadas, 
a ordem das provas, tudo isso são escolhas que terão repercussões polí-
ticas. A justiça internacional constrói realidade discursivamente ao alinhar 
os fatos de forma A ou B e, neste sentido, age politicamente (e isto não é 
uma utopia universalista).

Trata-se de uma ideia ingênua conceber a justiça internacional sepa-
rada da política. “O homem não pode abstrair-se da sua condição política: 
a política é, ao mesmo tempo, uma parte e o todo englobante. De facto 
(sic), a paz é a condição de tudo, inclusive da justiça.”48 

Os julgamentos interferem no caminhar da história, na medida em 
que são responsáveis pela construção de uma narrativa e formulação de 
uma memória que irá definir as decisões e o curso de uma determinada 
sociedade. As Cortes Internacionais, portanto, muito mais do que meras 
aplicadoras da lei, são atores que contribuem para a construção da me-
mória dos conflitos e, nesse sentido, impactam na reconstrução dos laços 
sociais desfeitos pelas atrocidades em massa. 
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CAPÍTULO 4

O TRIBUNAL ESPECIAL DE SERRA LEOA 
E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A JUSTIÇA 

INTERNACIONAL PENAL

THE SPECIAL COURT OF SIERRA LEONE 
AND ITS CONTRIBUTION TO INTERNATIONAL 

CRIMINAL JUSTICE

Renata Mantovani de Lima1 

Resumo: O Tribunal Especial para Serra Leoa é um órgão jurídico criado pelo 
governo de Serra Leoa e coordenado pela ONU para processar e condenar os res-
ponsáveis pelas graves violações aos direitos humanos e as leis internacionais 
ocorridos durante sua longa Guerra Civil. As negociações sobre a estrutura do tri-
bunal e seu mandato produziram o primeiro tribunal internacional penal “híbrido” 
do mundo e o primeiro a concluir seu mandato e a transitar para um mecanismo 
residual (2013). Partindo de apontamentos históricos, características e composi-
ção do Tribunal, demonstra-se que os direitos humanos são fundamentais para a 
consolidação do Direito Internacional Penal.
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Humanos; Jurisdicionalização Internacional 
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Abstract: The Special Court for Sierra Leone is a legal body set up by the government 
of Sierra Leone and coordinated by the UN to prosecute and convict those 
responsible for serious violations of human rights and international law during its 
long Civil War. Negotiations on the structure of the court and its mandate produced 
the first “hybrid” international criminal court in the world and the first to complete 
its mandate and move to a residual mechanism (2013). Based on historical notes, 
characteristics and composition of the Court, it is demonstrated that human rights 
are fundamental for the consolidation of International Criminal Law.

Keywords: Sierra Leone; International Criminal Law; Armed Conflict; Human 
Rights; International Jurisdiction.

1. Introdução

A construção de uma jurisdicionalização internacional penal pode ser 
verificada ao longo de diversos pontos da história mundial. Isso porque, 
intrinsecamente ligado aos fatos sociais, o Direito acaba sendo condicio-
nado pelos comportamentos da sociedade, que, por sua vez, é igualmente 
condicionada pelas normas jurídicas. É evidente que para regular tanto as 
relações internas quanto as relações internacionais, impõe-se a necessi-
dade de normativas jurídicas específicas. 

Concernente à esfera internacional é de se dizer que, com o crescen-
te aumento e intensidade das relações entre os atores estatais, aliado 
à delicada complexidade dessas mesmas relações, os conflitos entre as 
nações de todo o orbe tornam-se algo potencial. Emerge, então, a neces-
sidade de institucionalização e imposição de regras que, alicerçadas no 
direito das gentes suplantem a limitação dos ordenamentos jurídicos in-
ternos em equacionar condutas que extrapolem fronteiras nacionais, além 
de nortear a punição de transgressões cujos efeitos se projetam para toda 
a sociedade internacional.

O envolvimento dos Estados nacionais em disputa de poder, a diver-
sidade étnica, cultural e religiosa do elemento humano que compõe esses 
Estados, a ameaça terrorista, bem como o desenvolvimento econômico e 
tecnológico, fundamentam e implicam o aumento do poder destrutivo dos 
conflitos armados. Aliado a tal fato, a proporção de vítimas envolvidas em 
conflitos, quer combatentes, ex-combatentes, e população civil, atingiu 
níveis alarmantes no final de século XX. 
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Atualmente, os conflitos interestatais cederam lugar para os confli-
tos intraestatais. Nesse sentido, é possível depreender que, se aparente-
mente, ou ainda teoricamente, a cooperação entre os Estados, o respeito 
às normas de direitos humanos e os mecanismos de negociação vêm se 
mostrando eficientes, e consequentemente evitando ou minorando a eclo-
são de guerras, no plano interno de muitos Estados o mesmo não ocorre. 
Aliás, é aí que as maiores violações aos direitos humanos tomaram lugar 
nos últimos tempos. Os conflitos que anteriormente tinham progressão 
mundial e fundamento em uma disputa ideológica passam a se destacar 
por sua natureza cultural e política que, por sua vez, provoca a desintegra-
ção de um conjunto de valores capazes de fundamentar a legitimidade do 
Estado, ou do Poder vigente.

Nesse contexto, podem-se incluir diversos conflitos deflagrados 
no continente africano e asiático em que etnias e grupos religiosos são 
perseguidos, demonstrando uma clara preferência à ideia de grupo em 
detrimento da noção de identidade nacional ou de convivência divergen-
te. Essa última entendida como a coabitação de pessoas com tradições, 
culturas e características distintas, embora juridicamente e politicamente 
submetidas a um mesmo Estado. 

Em conflitos desse tipo, a transgressão e o desrespeito aos direitos 
das minorias, crianças e mulheres, mostram-se evidentes, os prejuízos e 
perdas econômicas incomensuráveis, e a paz e segurança internacionais 
ameaçadas. Assim, para fazer frente a essas questões e com o intuito 
de compor essas relações, medidas de diferentes espécies são adotadas 
pela sociedade internacional e por organismos internacionais. 

Ressalta-se que, embora consideráveis, o presente artigo não tem 
por objetivo analisar as razões dos múltiplos conflitos deflagrados recen-
temente, a tendência internacional das manifestações beligerantes, ou 
mesmo as medidas empregadas para a contenção desses conflitos, mas, 
apenas e tão somente, examinar as questões relativas ao conflito defla-
grado em Serra Leoa e a consequente instauração do Tribunal Especial, 
meio jurídico utilizado para garantir a efetividade da proteção dos direitos 
humanos. Criado em 2002 como fruto de um pleito feito pelo Governo 
de Serra Leoa para as Nações Unidas em 2000, tem competência para 
julgar crimes graves contra civis e forças de paz da ONU cometidas no país 
durante sua longa guerra civil (1991-2002). 

As negociações entre as Nações Unidas e o governo de Serra Leoa 
sobre a estrutura do tribunal e seu mandato produziram o primeiro 
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tribunal internacional penal “híbrido” do mundo, com mandato para julgar 
os maiores responsáveis pelos crimes cometidos no território daquele 
Estado após 30 de novembro de 1996, data do fracasso do Acordo de 
Paz de Abidjan. Foi o primeiro tribunal internacional moderno instituído em 
um país onde ocorreram os crimes, e o primeiro a ter um programa efetivo 
em todo o território. Financiado por contribuições voluntárias, em 2013, 
tornou-se o primeiro tribunal a concluir seu mandato e a transitar para um 
mecanismo residual.

Desse modo, dada a importância e contribuição do Tribunal para os 
mecanismos de implantação e efetivação da justiça internacional, por meio 
de uma análise documental e bibliográfica, inicialmente serão apresenta-
das as bases históricas que determinaram o conflito. Posteriormente se-
rão tecidas considerações sobre a formação do Tribunal Especial de Serra 
Leoa, sua base jurídica, competências diversas, relação com o ordena-
mento jurídico interno, composição, financiamento, para assim demons-
trar que se trata de um mecanismo de composição. Isto é, ao perseguir 
crimes, identificando responsáveis, garantindo as premissas básicas e 
essenciais a um julgamento justo e imparcial, ainda que repressivamente, 
ou a posteriori, os direitos fundamentais de uma parcela social, violados 
em função do desrespeito à composição multiétnica, da diversidade religio-
sa e política encontram respaldo por uma tutela jurisdicional internacional.

2. Apontamentos históricos do conflito e a formação do Tribunal 
Especial de Serra Leoa 

Oficialmente denominada República da Serra Leoa, é um país situa-
do na África Ocidental com fronteiras entre Guiné e Libéria. Descoberta 
em 1460 por Portugal foi deste um entreposto comercial, especialmente 
de escravos. Objeto de constante disputa comercial entre os traficantes 
de escravos foi dominado, no século XVII, pelos Ingleses. Com a mobili-
zação abolicionista britânica em 1787, a cidade de Freetown, hoje capital 
do país, tornou-se um refúgio para escravos fugitivos das Américas e da 
África Ocidental, bem como para os negros dispensados pelo exército 
inglês. A partir de então, passou a registrar um considerável crescimento 
demográfico. A área costeira tornou-se colônia inglesa em 1808 e, noven-
ta anos mais tarde, ao vencer a resistência armada de tribos provenientes 
do interior, amplia e fixa as fronteiras do território sob a autoridade (prote-
torado) da Grã-Bretanha. 
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Aos 27 de abril de 1961, Serra Leoa torna-se um Estado independente 
e passa a integrar a Comunidade Britânica das Nações (Commonwealth). 
O então governo era apoiado pelos ingleses. Em 1967, após a realiza-
ção das eleições, um golpe militar derrubou o governo civil eleito (Syaka 
Stevens), porém um contragolpe, no ano seguinte, fez com que os civis 
retornassem ao poder. 

A república é declarada no dia 19 de abril de 1971 e durante as 
comemorações pelo aniversário da independência, oportunidade em que 
Stevens promulga nova Constituição e rompe definitivamente com a coroa 
inglesa. Uma tentativa de golpe faz com que o primeiro-ministro Syaka 
Stevens solicite auxílio para a vizinha Guiné que envia tropas de seu exér-
cito, por dois anos, para o país. Stevens governou sob a égide de um 
único partido, o Congresso para Todos os Povos, até novembro de 1985 
quando foi sucedido pelo Major General Joseph Saidu Momoh. Um plebis-
cito realizado em outubro de 1990 indicou o retorno do pluripartidarismo 
e a redemocratização do país.

Entretanto, o processo de abertura é interrompido com a eclosão de 
um conflito que se iniciou no dia 23 de março de 1991, quando os com-
batentes da Frente Revolucionária Unida (RUF) começaram a guerrear nas 
proximidades da fronteira com a Libéria para derrubar o governo. O contro-
le de Serra Leoa e das minas de diamantes foram um dos principais ob-
jetivos dos conflitos deflagrados no país. As estruturas estatais entraram 
em colapso e viabilizaram o tráfico de armas, munições, comércio ilegal 
de drogas e o recrutamento de milhares de crianças-soldados. Apoiados 
pelo Grupo de Observadores Militares (ECOMOG) e pela Comunidade 
Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), o exército de Serra 
Leoa, em uma primeira medida, defende o governo, posteriormente acaba 
por derrubá-lo. 

Ocorre que a frente Unida Revolucionária (RUF), mesmo com a alter-
nância de poder, continuou com os ataques. Preocupado com as questões 
humanitárias na região, em fevereiro de 1995, o Secretário-Geral da ONU 
nomeia um Representante Especial, Sr. Berhanu Dinka da Etiópia, para jun-
tamente com a Organização da Unidade Africana (OUA) e da Comunidade 
Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), negociarem uma 
solução para o conflito instaurado e o consequente retorno ao regime civil. 
O mandato inicialmente era de três meses.  

Em fevereiro do ano seguinte conseguiram realizar eleições parlamen-
tares e presidenciais. Os militares abandonam o poder, e assume Alhaji 
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Ahmed Tejan Kabbah. O conflito, entretanto, continua, pois a RUF, que não 
participou do processo eletivo, recusou-se a reconhecer os resultados. 

Em novembro de 1996, auxiliados pela ONU e demais organizações 
africanas, o então Governo e a RUF celebram um acordo de paz denomi-
nado Abidjan que estabelecia, entre outras coisas, o desarmamento e 
a criação de uma força de desmobilização. No entanto, outro golpe do 
exército, juntamente com a RUF, em maio 1997, furta o objetivo do acordo 
e obriga o Presidente Kabbah e seu governo a se exilarem em Guiné. Uma 
junta composta por militares e membros da RUF assume o poder. 

Novamente a ONU encaminha um Enviado Especial, Sr. Francisco 
Okelo (Uganda), e outros representantes da comunidade internacional 
para tentarem restaurar a democracia no país. Sem êxito, o Conselho 
de Segurança, preocupado com a incessante violência, deterioração hu-
manitária, e as consequências para os países vizinhos, determina que a 
situação em Serra Leoa constitui uma ameaça para a paz e segurança 
internacionais, e sob o jugo do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, 
impõe variadas restrições ao país, entre elas embargo de petróleo e pro-
dutos petrolíferos, armas, munições e materiais conexos e, por fim, au-
toriza a CEDEAO a cooperar com o Governo democraticamente eleito e a 
garantir a aplicação das disposições da Resolução n. 1132/1997 através 
das tropas ECOMOG.

Em outubro de 1997, a CEDEAO e representantes da junta assinam 
um acordo de paz que estabeleceu um cessar-fogo a ser monitorado por 
ECOMOG e por militares observadores da ONU. O Presidente deposto 
Kabbah emitiu um comunicado em novembro assinalando sua concordân-
cia com o acordo, e afirmando sua vontade em cooperar com as ativida-
des da CEDEAO, ECOMOG, Nações Unidas e com o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). O acordo, no entanto, nunca foi 
cumprido. A própria Junta comprometeu-se publicamente a aplicá-lo, mas, 
posteriormente, suscitou uma série de questões impeditivas. 

Apenas em fevereiro de 1998 é que a Junta Militar é deposta e expul-
sa de Freetown pela ECOMOG. O presidente eleito retoma suas funções 
no dia 10 de março do mesmo ano. Por sua vez, o Conselho de Segurança 
faz cessar, com efeitos imediatos, os embargos ao fornecimento e venda 
de petróleo e produtos petrolíferos.

No dia 13 de julho de 1998, o Conselho de Segurança, através da 
Resolução n. 1181, decide estabelecer, por um período inicial de seis 
meses, a Missão de Observação das Nações Unidas em Serra Leoa 
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(UNOMSIL), com as seguintes atribuições: acompanhar a situação militar 
e de segurança em todo país; monitorar o desarmamento e a desmobiliza-
ção dos ex-combatentes concentrada em áreas seguras do país, incluindo 
a monitorização da função da ECOMOG na reestruturação da segurança e 
na recolha e destruição de armas; auxiliar na fiscalização do respeito ao 
Direito Internacional Humanitário, inclusive em locais de desarmamento e 
desmobilização; monitorar o desarmamento voluntário dos membros das 
Forças de Defesa Civil; e relatar em documentos as atrocidades e viola-
ções dos direitos humanos cometidas contra civis.

No entanto, a medida não fora suficiente para o fim do conflito no 
país, uma vez que a aliança rebelde continuou com as hostilidades e 
a se expandir pelo país, culminando com a invasão e tomada de parte 
da capital em janeiro de 1999. Tal êxito, no entanto, durou pouco tem-
po. A Missão da ONU, ainda assim, continuou a exercer suas funções e 
acompanhar a situação, por sua vez, as tropas da ECOMOG retomaram 
Freetown e garantiram a restauração do governo civil. Na oportunidade, 
Governo e rebeldes assinam um acordo, denominado Lomé (7 de julho de 
1999), para pôr fim às hostilidades, estabelecer a paz e segurança, e se 
comprometerem a não recorrer à ameaça e ao uso da força armada como 
vetor de mudanças em Serra Leoa. Concedeu, ainda, anistia a todos os 
combatentes rebeldes e permitiu a transformação da RUF em partido polí-
tico. Por fim, solicitaram (anexo 4) à ONU que implementasse uma missão 
de assistência humanitária no território de Serra Leoa. 

Nesse sentido, em 22 de outubro de 1999, o Conselho de Segurança, 
por meio da Resolução n. 1.270, decide estabelecer uma Missão das 
Nações Unidas em Serra Leoa – UNAMSIL, por um período inicial de seis 
meses e com mandato para: cooperar com o Governo no processo de 
implantação do acordo de paz de Lomé; apoiar o Governo na execução do 
desarmamento e desmobilização; estabelecer presença em locais estra-
tégicos; acompanhar a adesão ao cessar-fogo; garantir a segurança e a 
liberdade de circulação das Nações Unidas; facilitar a prestação de assis-
tência humanitária; encorajar as partes para a promoção de um clima de 
confiança; criar mecanismos de apoio para salvaguardar as instituições; 
prestar apoio durante o processo eleitoral. Com a formação dessa Missão 
as atividades da UNOMSIL foram encerradas.

Pouco tempo depois, no dia 7 de fevereiro de 2000, o Conselho de 
Segurança, adota a Resolução n. 1289 e com base no desenvolvimento da 
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Missão das Nações Unidas decide prorrogar seu mandato por mais seis 
meses e incluir uma série de tarefas adicionais. Assim, expande o com-
ponente militar, garante a segurança em locais estratégicos, prédios do 
Governo e aeroportos, reforça a assistência humanitária ao longo das vias 
de acesso para facilitar a livre circulação de pessoas e bens, coordenar e 
auxiliar a implantação das leis em Serra Leoa, e autoriza a tomar todas as 
medidas necessárias para garantir a segurança e liberdade dos membros 
da missão e, dentro de suas possibilidades, dos civis sob ameaça imi-
nente de violência física. Por fim, enfatiza a importância do controle pelo 
Governo da Serra Leoa sobre a exploração de ouro, diamantes e outros 
recursos em benefício da própria população. Ressalta-se que a extração e 
o comércio ilegal de diamantes era amplamente realizada para propiciar a 
aquisição de armas e instrumentos de guerra utilizados nos conflitos. Na 
realidade, os diamantes de “sangue” foram a grande matéria-prima que 
alimentaram o conflito.

Mais uma vez, os rebeldes da RUF violaram o acordo, renuncian-
do ao cessar fogo, e continuaram com ataques à população civil, tendo 
mantido, inclusive, membros da missão humanitária das Nações Unidas 
como reféns. A situação de beligerância estava de tal forma caótica que 
colocou em risco a própria credibilidade da ONU. A resposta do Conselho 
de Segurança foi feroz: aumentou consideravelmente o componente mili-
tar humanitário e possibilitou a venda ou fornecimento de armas para uso 
exclusivo do Governo de Serra Leoa e dos Estados-membros que coopera-
vam com UNAMSIL (Resolução n. 1.299 de 19 de Maio de 2000). Um novo 
aumento de efetivos foi autorizado em 30 de março de 2001(Resolução 
n. 1.346). 

A comunidade internacional impôs forte pressão, até mesmo san-
ções, sobre os rebeldes da RUF e acabou por desarmar e desmobili-
zar milhares deles, incluindo crianças-soldados. Em janeiro de 2002, o 
Presidente Kabbah declarou oficialmente o fim da Guerra Civil. A UNAMSIL, 
ainda auxiliou a realização de eleições nacionais, em maio do mesmo ano, 
a reconstrução da força de polícia no país, contribuiu para a reabilitação 
da infraestrutura, criação de serviços do governo nas comunidades locais, 
possibilitou o regresso voluntário de mais de meio milhão de refugiados 
e pessoas deslocadas internamente, ajudou o governo a restabelecer 
sua autoridade e serviços sociais nas áreas anteriormente controladas 
pelos rebeldes, treinou milhares de policiais e construiu/reconstruiu di-
versas delegacias. Foi, igualmente, de crucial importância para a criação 
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do Tribunal Especial de Serra Leoa e para a difusão de uma cultura de 
direitos humanos. 

3. Base Jurídica do Tribunal Especial de Serra Leoa

No dia 12 de junho de 2000, o Presidente Ahmad Kabbah enviou 
uma carta para o Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, solicitando a co-
operação e assistência das Nações Unidas para o estabelecimento de 
um tribunal “forte e credível” capaz de assegurar uma paz duradoura e 
promover a justiça em Serra Leoa ante as graves violações de direito in-
ternacional humanitário perpetradas durante o período de guerra civil. Em 
resposta ao pedido, com fulcro no Capítulo VII da Carta da ONU, e levan-
do em consideração a fragilidade da administração judiciária no Estado, 
bem como a necessidade premente da cooperação internacional para o 
fortalecimento do sistema judicial e a promoção do Estado de Direito em 
Serra Leoa, as Nações Unidas resolvem envidar esforços para negociar 
um acordo que culminasse na criação de um Tribunal Especial indepen-
dente com jurisdição sobre os responsáveis, incluindo líderes, dos crimes 
contra a humanidade, crimes de guerra, outras sérias violações do direito 
internacional humanitário e crimes relevantes no âmbito das leis de Serra 
Leoa. Após longas tratativas, no dia 16 de janeiro de 2002, as Nações 
Unidas e o Governo de Serra Leoa celebraram, em Freetown, um acordo 
para a criação do Tribunal Especial, com natureza temporária, ratificado 
pelo Parlamento de Serra Leoa em março do mesmo ano. Desde então, 
treze pessoas foram indiciadas, dez dos quais sob custódia do Tribunal, 
entre eles o ex-Presidente liberiano Charles Taylor.

3.1. Direito Aplicável 

Com relação ao direito material, o Tribunal Especial de Serra Leoa 
possui jurisdição sobre os crimes internacionais definidos em seu 
Estatuto, anexo ao acordo internacional firmado em janeiro de 2002, e 
sobre crimes comuns à luz da legislação de Serra Leoa. Nesse particular, 
o Estatuto do Tribunal refere-se à lei sobre a prevenção de atos cruéis 
contra as crianças, datada de 1926, e à lei relativa à destruição dolosa 
de propriedades de 1861. Necessário frisar que a Câmara de Apelação 
do Tribunal Especial de Serra Leoa deverá pautar-se pela interpretação e 
aplicação do direito consagrada nas decisões da Câmara de Apelação dos 
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Tribunais Internacionais da ex-Iugoslávia e Ruanda (direito internacional), 
e da Corte Suprema de Serra Leoa (direito interno).

No que diz respeito às normas processuais, o Estatuto prevê que as 
regras procedimentais e de prova aplicadas pelo Tribunal Internacional de 
Ruanda no momento da criação do Tribunal Especial de Serra Leoa serão, 
mutatis mutandis, utilizadas na condução dos processos. No entanto, os 
juízes poderão emendar as regras processuais quando não adequadas a 
uma situação específica e adotar outras, desde que pautados pelo Código 
de Processo Penal de Serra Leoa de 1965. Até o presente momento doze 
emendas foram apresentadas. 

Observa-se que o Estatuto estabelece a concorrência da competên-
cia dos Tribunais nacionais e do Especial. No entanto, dispõe, igualmente, 
que o TESL terá primazia sobre os outros sendo, pois o primeiro mecanis-
mo de justiça híbrida a possuir prioridade sobre os Tribunais nacionais. 
Desse modo, em qualquer fase do processo, poderá solicitar a prorroga-
ção da competência. Nesse particular, evidencia-se o princípio do ne bis 
in idem ao impor que ninguém será julgado pelos Tribunais nacionais de 
Serra Leoa caso o Tribunal Especial já tenha realizado o julgamento acom-
panhando, portanto, as previsões internacionais. Já os textos destinados 
aos princípios da responsabilidade penal individual, irrelevância da função 
oficial, responsabilidade de comandantes e outros superiores, são extre-
mamente simplistas ao se comparar com o do Estatuto de Roma. 

3.2. Competências Específicas 

Nesse ponto específico serão dispostas a atuação do Tribunal 
Especial de Serra Leoa no que diz respeito: (3.2.1), aos fatos objetos 
da entrega da prestação jurisdicional (3.2.2), ao espaço de incidência 
(3.2.3), e, por último, aos sujeitos (3.2.4).

3.2.1. Competência ratione materiae 

De acordo com o Estatuto, o Tribunal Especial possui jurisdição so-
bre os seguintes crimes internacionais: 

(a) crimes contra humanidade, definidos como qualquer um dos se-
guintes atos praticados como parte de um ataque generalizado ou siste-
mático contra qualquer população civil: homicídio; extermínio; escravidão; 
deportação; encarceramento; tortura; estupro, escravidão sexual, prostitui-
ção forçada, gravidez forçada e qualquer outra forma de violência sexual; 
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perseguição por motivos políticos, raciais, étnicos ou religiosos; outros 
atos desumanos.

(b) violação do art. 3º comum às Convenções de Genebra de 12 de 
agosto de 1949 para a proteção das vítimas de guerra, e do II Protocolo 
Adicional, de 8 de junho de 1977. Estas violações incluem: violência con-
tra a vida, a saúde física ou mental e bem-estar das pessoas, em par-
ticular o homicídio, bem como tratamentos cruéis, tais como a tortura, 
mutilação ou qualquer forma de atentado corporal; punições coletivas; 
tomada de reféns; atos de terrorismo; ultrajes contra a dignidade pessoal, 
em particular os tratamentos humilhantes e degradantes, violação, prosti-
tuição forçada e qualquer forma de atentado ao pudor; pilhagem; senten-
ças condenatórias proferidas e as execuções efetuadas sem o julgamento 
prévio por um tribunal regularmente constituído, que ofereça todas as 
garantias judiciais geralmente reconhecidas como indispensáveis pelos 
povos civilizados; ameaças de cometer qualquer um dos atos elencados 
anteriormente .

(c) as seguintes graves violações do direito internacional humanitá-
rio: dirigir intencionalmente ataques contra a população civil, ou contra de-
terminados civis que não participem diretamente das hostilidades; dirigir 
intencionalmente ataques contra pessoal, instalações, material, unidades 
ou veículos envolvidos na assistência humanitária ou missão de paz em 
conformidade com a Carta das Nações Unidas, sempre que tenham direito 
à proteção conferida a civis ou bens civis, de acordo com o direito interna-
cional dos conflitos armados; recrutar ou alistar crianças menores de 15 
anos nas forças armadas ou grupos, usando-os para participar ativamente 
das hostilidades (crianças-soldados).

Com relação aos crimes comuns, o Tribunal Especial poderá julgar to-
das as pessoas que tenham abusado de meninas com idade inferior a 13 
anos, ou entre 13 e 14 anos de idade, e infrações relativas à destruição 
de propriedade, como, por exemplo, provocar incêndio em habitações – 
casas ou em edifícios públicos. Assim, confere a esse Tribunal um caráter 
misto ou híbrido, adaptado às especificidades do conflito. 

3.2.2. Competência ratione temporis 

A definição da competência temporal, ou termo a quo, para a perse-
cução penal dos crimes sob jurisdição do TESL varia com o tipo de crime 
considerado. Assim, para os crimes internacionais o marco inicial seria o 
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dia 30 de novembro de 1996, data da assinatura do infrutífero acordo de 
paz de Abidjan. Para os considerados comuns, a data de corte foi 7 de 
julho de 1999, dia em que foi celebrado o Acordo de Lomé. Esse acordo 
previa a desmobilização e o desarmamento, bem como a necessidade de 
se auxiliar os combatentes na reintegração da sociedade civil. Concedeu, 
ainda, anistia a todos os combatentes rebeldes, e permitiu que a RUF se 
tornasse um partido político. O representante da ONU, Francisco Okelo, 
convenceu as Nações Unidas que sua assinatura era indispensável para 
o processo de paz, mas conforme orientação do Conselho de Segurança 
da ONU assinou com a ressalva de que a anistia não se estendia para os 
atos de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e outras 
violações graves do direito internacional humanitário. 

Nesse sentido, o Estatuto do TESL dispôs em seu art. 10 que a anis-
tia concedida a qualquer pessoa sob sua jurisdição não seria um fator 
impeditivo para um futuro processo. Em verdade, o Tribunal entendeu que 
a anistia concedida nos termos do art. 9º do Acordo de Lomé não impedi-
ria a persecução penal de um presumível autor de crimes internacionais 
cometidos antes de julho de 1999. Isso porque o acordo vincula, apenas, 
o Governo de Serra Leoa relativamente às suas leis domésticas, não afe-
tando, portanto, a jurisdição do Tribunal no que diz respeito aos crimes in-
ternacionais. O Tribunal ainda considera que a disposição constante do art. 
10 de seu Estatuto, seria uma limitação ao poder discricionário de declinar 
sua competência com base unicamente na concessão da anistia a um réu.

3.2.3. Competência ratione loci 

A jurisdição do TESL abrange todo o território de Serra Leoa. Sua 
sede é em Freetown, capital do país, no entanto, caso as circunstâncias 
assim exigirem, e para o fiel cumprimento de suas funções, será possível 
remetê-lo para uma sede alternativa a ser escolhida através de acordo 
entre o Governo de Serra Leoa e o Secretário-Geral das Nações Unidas. 
O Tribunal possui igualmente capacidade jurídica para contratar, adquirir 
e alienar bens móveis e imóveis, instituir procedimentos legais e celebrar 
acordos com Estados que possam auxiliar o exercício de suas funções, ou 
mesmo seu funcionamento.

3.2.4. Competência ratione personae 

O TESL possui competência para julgar os maiores responsáveis 
pelas graves violações do direito internacional humanitário, incluindo os 
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líderes que prejudicaram o processo de implementação da paz em Serra 
Leoa, e continuaram a praticar tais delitos. Será igualmente competente 
para julgar as transgressões cometidas pelos agentes relacionados às 
forças de paz da ONU, ou de outros governos e organizações regionais que 
auxiliaram o processo de restauração da paz, quando o Estado de origem 
não quiser ou for incapaz de investigar os crimes cometidos no território 
de Serra Leoa. Para tanto, deverá contar com a prévia autorização do 
Conselho de Segurança para exercer a jurisdição sobre tais pessoas, uma 
vez que a competência primária será sempre do Estado de origem. 

O Tribunal Especial não terá jurisdição sobre qualquer pessoa que à 
época da prática criminosa contava com idade inferior a 15 anos. Os acu-
sados com idade entre 15 e 18 anos deverão ser tratados com dignidade, 
tendo em vista sua tenra idade e o interesse de promover sua reabilitação, 
reintegração e o desenvolvimento de seu papel construtivo na sociedade, 
em conformidade com as normas internacionais de direitos humanos, em 
particular os direitos da criança e adolescente. Nesses casos, deverão 
contar com orientações especializadas, assistência social, programas de 
treinamentos correcionais e educacionais, formação profissional, progra-
mas de desarmamento, desmobilização e reintegração social, bem como 
de proteção. 

4. Relação com o Sistema Jurídico Interno 

Formalmente, o Tribunal Especial de Serra Leoa não é órgão das 
Nações Unidas, nem integra o sistema judiciário nacional. Criado através 
de tratado, ele é dotado de capacidade jurídica internacional, sendo, pois 
autônomo. Desse modo, pode celebrar acordos e demais atos necessá-
rios para o exercício das suas funções. 

Conta, ainda, com a cooperação do Governo, em qualquer fase pro-
cessual, que deverá prestar assistência na identificação, localização e 
prisão de pessoas, disponibilizar acesso a documentos indispensáveis 
às investigações, auxiliar na transferência de acusados, dentre outros. 
Por fim, possui primazia sobre os tribunais nacionais, podendo, inclusive, 
avocar a competência destes. 

4.1 Composição do Tribunal Especial de Serra Leoa

O Tribunal Especial é composto pelos seguintes órgãos: duas 
Câmaras de primeira instância e uma Câmara de Apelação, Ministério 
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Público (Procurador) e a Secretaria. Cada Câmara de primeira instância é 
composta por três juízes, sendo um indicado pelo Governo de Serra Leoa 
e dois indicados pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. A Câmara de 
Apelação, por sua vez, conta com cinco juízes, dos quais dois apontados 
pelo Governo de Serra Leoa e três pelo Secretário-Geral. Na composição 
das Câmaras, será levada em consideração a experiência dos magistra-
dos em direito internacional, inclusive de direito humanitário e direitos 
humanos, direito penal e da justiça infanto-juvenil. 

Os juízes escolhidos poderão atuar apenas, e tão somente, nas 
Câmaras para as quais foram designados. Devem ser pessoas de eleva-
da idoneidade moral, imparcialidade, integridade e possuírem todas as 
qualificações exigidas em seus países de origem para a ocupação dos 
mais altos cargos judiciais. No exercício de suas funções deverão atuar 
com independência, sendo, pois, vedado solicitar ou aceitar instruções 
de qualquer Governo ou fonte. Nomeados para um mandato de três anos, 
poderão ser reconduzidos às suas funções e decidirão com base na regra 
da maioria absoluta.

Ao Procurador-Geral cabe investigar e processar os maiores responsá-
veis pelas graves violações do direito internacional humanitário e dos cri-
mes segundo as leis de Serra Leoa. Enquanto órgão autônomo do Tribunal 
deverá atuar de forma independente. É responsabilidade do Gabinete do 
Procurador interrogar suspeitos, vítimas e testemunhas, reunir provas e 
proceder à investigação in loco. No exercício dessas funções poderá ser 
assistido pelas autoridades de Serra Leoa. Indicado pelo Secretário-Geral 
para um mandato de três anos, renováveis, deverá contar com uma vasta 
experiência na condução de inquéritos e processos criminais, além de 
idoneidade moral e competência profissional. 

O Procurador-Adjunto é indicado pelo Governo de Serra Leoa, e deverá 
colaborar com o Procurador-Geral no exercício de suas funções, juntamen-
te com outros auxiliares que integram o Gabinete. Para a nomeação des-
ses auxiliares deve-se considerar sua experiência em crimes relacionados 
ao gênero juvenil, dada à natureza dos crimes cometidos em Serra Leoa 
(moças e crianças vítimas de estupro, agressão sexual, sequestro, escra-
vidão de todos os tipos e crianças-soldados). No julgamento de menores 
infratores, o Ministério Público deverá zelar pela proteção e reabilitação da 
criança, colocando-a a salvo de qualquer situação de risco.

Por fim, cabe à Secretaria administrar e manter o Tribunal Especial, 
ocupando-se de questões técnicas e da aplicação das normas e dos acordos 
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celebrados. É composta por um Secretário, indicado pelo Secretário-Geral 
dentre os membros que compõe o staff das Nações Unidas. Com um 
mandato de três anos, renováveis, é auxiliado por funcionários com habi-
lidades diversas. A língua oficial do Tribunal é o inglês.    

4.2 Fontes de Financiamento

As despesas do Tribunal Especial são custeadas por contribuições 
voluntárias da comunidade internacional. São coletadas e administradas 
por uma Comissão Especial composta pelo Secretário-Geral das Nações 
Unidas, pelo Governo de Serra Leoa e representantes dos Estados patro-
cinadores. Caso as contribuições sejam insuficientes para a execução das 
atividades do Tribunal, o Secretário-Geral e o Conselho de Segurança de-
verão encontrar meios alternativos de financiamento. O orçamento médio 
anual para a manutenção das atividades do Tribunal é de aproximadamen-
te dezenove milhões de dólares. 

5. Julgamentos e Jurisprudência do Tribunal Especial 

Em março de 2003, o promotor apresentou a primeira das 13 acu-
sações contra líderes da Frente Revolucionária Unida (RUF), do Conselho 
Revolucionário das Forças Armadas (AFRC) e das Forças de Defesa Civil 
(CDF) e do então Presidente da Libéria, Charles Taylor.

Dez pessoas foram levadas a julgamento. Dois outros morreram, um 
deles antes do início do processo (Líder do RUF, Foday Sankoh) e outro 
fora da jurisdição do Tribunal (Comandante do Campo de Batalha de RUF, 
Sam Bockarie). Um terceiro (presidente do AFRC, Johnny Paul Koroma) 
fugiu de Serra Leoa pouco antes de ser indiciado; algumas evidências su-
gerem sua morte, embora não conclusivo. Portanto, oficialmente é consi-
derado fugitivo. Samuel Hinga Norman morreu no curso de seu julgamento 
e os procedimentos contra ele foram encerrados.

Nove pessoas foram condenadas e sentenciadas a penas de prisão 
de 15 a 52 anos. As sentenças dos oito presos de RUF, CDF e AFRC con-
denados em Freetown estão sendo executadas na prisão de Mpanga, em 
Ruanda, devido a preocupações de segurança. O Tribunal Especial também 
conduziu julgamentos por desrespeito ou desobediência ao Tribunal em 
2005, relativos às ameaças contra uma testemunha protegida e três jul-
gamentos (2011-2013) por adulteração de testemunhas da Procuradoria 
que testemunharam nos julgamentos do AFRC e Taylor, respectivamente.
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Quanto às decisões, em 2004, a Câmara de Recursos determinou 
que o alistamento, recrutamento e uso de crianças-soldados era um crime 
durante o período coberto pela acusação. A Câmara de Apelações também 
rejeitou uma moção apresentada em nome do ex-Presidente da Libéria, 
Charles Taylor, que contestou sua acusação com base em imunidade so-
berana e extraterritorialidade. A decisão abriu o caminho para o julgamen-
to de Taylor perante o Tribunal Especial.

O Tribunal Especial para Serra Leoa foi o primeiro tribunal internacio-
nal a julgar e condenar pessoas pelo uso de crianças-soldado (julgamento 
da AFRC), por casamento forçado (outro ato desumano) como crime contra 
a humanidade (julgamento RUF) e por ataques dirigidos contra as forças 
de paz das Nações Unidas (julgamento RUF). O Tribunal Especial foi o pri-
meiro tribunal internacional moderno, desde Nuremberg, a indiciar, julgar 
e condenar um chefe de Estado (julgamento Taylor – 2012).

Charles Taylor, antigo presidente da Libéria (1997-2003), criou e co-
locou em andamento uma campanha de terror a fim de controlar Serra 
Leoa com o intuito de explorar seus diamantes, durante a guerra civil de 
1991 a 2001, que deixando mais de 120.000 mortos. As tropas de Taylor 
combateram junto com os rebeldes da Frente Revolucionária Unida (RUS), 
que o ex-presidente dirigia às escondidas, entregando armas e munições 
em troca de diamantes.

Conforme declaração do Juiz Lussick, a câmara entendeu que o papel 
desempenhado pelo acusado foi crucial para abastecer a RUF de armas 
em troca de em diamantes. Assim, foi condenado por planejar, auxiliar 
e encorajar crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo 
pilhagem, escravidão por casamento forçado, punição coletiva e o recruta-
mento e uso de crianças-soldados.

Com relação ao Tribunal Especial Residual (RSCSL), foi estabeleci-
do em conformidade com o acordo assinado entre as Nações Unidas e 
o Governo da Serra Leoa aos 11 de agosto de 2010. Ratificado pelo 
Parlamento em 15 de dezembro de 2011 e promulgado em 1º de feverei-
ro de 2012, o acordo estipula que o RSCSL terá sua sede principal em 
Freetown, mas desempenhará suas funções em um assento provisório 
nos Países Baixos, com um escritório em Freetown para proteção e apoio 
a testemunhas e vítimas.

É igualmente financiado por contribuições voluntárias da comunidade 
internacional, mas o acordo permite buscar meios alternativos de financia-
mento. O RSCSL possui um comitê de supervisão para auxiliar na obtenção 
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de fundos adequados e para fornecer orientação e orientação política so-
bre aspectos não judiciais do Tribunal.

Ao contrário do Tribunal Especial, que conta com mais de 400 fun-
cionários em Freetown e Haia, o RSCSL é composto por uma dúzia de fun-
cionários. A lei prevê uma Câmara composta por um Presidente e, quando 
necessário, uma Câmara de Julgamento e uma Câmara de Recursos, jun-
tamente com o Procurador e o Secretário.

6. Conclusões

A partir da análise do conflito de Serra Leoa, bem como do processo 
de construção do Tribunal Especial e seus respectivos aspectos cons-
titutivos, é possível observar o crescente movimento de reconstrução e 
efetiva proteção de direitos humanos, colocados como paradigmas da 
ordem internacional contemporânea. A repressão de conflitos armados, a 
defesa da pluralidade religiosa, étnica e política, ou mesmo a luta contra a 
impunidade devem ser objetivos constantemente perseguidos, inobstante 
o fato de se tratar de uma tarefa longa e árdua. 

A crescente percepção de que certos crimes cometidos dentro de 
um território nacional possuem repercussão em âmbito internacional, 
além de violarem direitos individuais básicos e indisponíveis, traz consigo 
a necessidade de se desenvolver um sistema de preservação da paz. 
Desse modo, conflitos intraestatais que até então não se inseriam na 
competência do Conselho de Segurança, assumem caráter transnacional, 
tornando-se objeto das resoluções emitidas com fulcro no Capítulo VII da 
Carta da ONU. 

Os direitos humanos, por sua vez, passam a ser considerados funda-
mentais para qualquer sistema legal, sobrepondo-se, até mesmo, às nor-
mas internas dos Estados, o que evidencia o reconhecimento do vínculo 
existente entre o plano interno e a realidade internacional. 

É necessário compreender que uma sociedade livre da impunidade, 
baseada em uma cultura de responsabilidade e compromissada com a 
construção da verdade e da justiça, institui pilares sólidos na busca da 
realização e respeito aos direitos humanos. 

Desse modo, a instauração de um Tribunal Especial Híbrido, guiado, 
portanto, por princípios e normas internacionais representa uma medida 
não só para salvaguarda dos direitos humanos, mas para o restabeleci-
mento da paz e segurança, auxílio humanitário, político, e mesmo para a 
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reabilitação das principais funções institucionais do Governo local. Isso 
porque possibilita a adequação da legislação nacional aos parâmetros 
estabelecidos pelo corpo jurídico internacional, ao mesmo tempo em que 
zela pelo cumprimento e aplicação da lei, pelo fim da impunidade, auxi-
liando, de forma reflexa, a reconstrução e capacitação do sistema judicial 
local. Imperioso destacar que a sentença condenatória e Taylor foi um 
marco significativo para a justiça internacional penal, já que diz respeito 
à primeira condenação de um ex-chefe de Estado por um tribunal penal 
internacional por planejar, auxiliar e encorajar crimes de guerra e crimes 
contra a humanidade. Sem dúvida, emite um forte sinal para todos os líde-
res de que são e serão responsabilizados por suas ações. É encorajador 
perceber que este legítimo desejo de justiça, responsabilidade e proteção 
às diferenças ganha, paulatinamente, maior impulso. 
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CAPÍTULO 5

O ALCANCE NORMATIVO DE DECISÕES DO 
SISTEMA INTERAMERICANO DE  

DIREITOS HUMANOS

Mário Lúcio Quintão Soares1

Gisele de Campos Versiani2 

1. Introdução

Nas últimas décadas, constata-se um movimento de recepção e con-
solidação dos direitos humanos nas constituições dos Estados, oriundo 
dos instrumentos internacionais inspirados na dignidade humana, que es-
tabelecem parâmetros comuns para a proteção do homem.

Assim, em face dos avanços na ampliação da normatividade dos tra-
tados de direitos humanos, sedimentada na jurisprudência dos tribunais 
internacionais, demonstra-se imperioso que o Estado signatário desses 

1 Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1977). 
Mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1995) e doutorado 
em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1998). Atualmente é professor 
adjunto III da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, consultor da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Ex-conselheiro Seccional da 
OAB/MG. Ex-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB/MG. Membro 
do Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG). Foi Conselheiro federal da OAB por 
doze anos. Professor das Escolas de Contas Prof. Pedro Aleixo do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais por dez anos. Tem experiência na área de Direito, com ênfase 
em Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Comunitário, Direito da União 
Europeia, Direito Municipal e Direito Eleitoral, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Licitações, Direito Administrativo, Mercosul, União Europeia, Direitos Humanos, 
Teoria do Estado e Direito Internacional.

2 Mestra em Direito Público pela PUC Minas (2013). Especialista em Direito Público pela 
Universidade Newton de Paiva (2006). Graduada em Direito pela PUC Minas (2004). 
Pesquisadora IICCP – Instituto de Investigação Científica Constituição e Processo 
(Registro CNPq). Professora do Centro Universitário da Faculdade Estácio de Sá. Áreas 
de Atuação: Direito Público Internacional, Direito Constitucional e Direito Administrativo.
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instrumentos torne possível o cumprimento das disposições convencio-
nais em seu âmbito interno, para a efetivação do regime de tutela dos 
direitos humanos. 

Em decorrência do dever estatal e da necessidade de um controle 
do impacto das normas internacionais de proteção no âmbito doméstico, 
quanto a sua compatibilidade, surge o instituto do controle de conven-
cionalidade, aplicável às normas infraconstitucionais, em perspectiva de 
direitos humanos.

O controle de convencionalidade, pouco utilizado no Brasil, visa com-
patibilizar as leis internas de um Estado com as disposições convencio-
nais, assumidas livremente pelo aparelho estatal, perante a sociedade 
internacional.

Os princípios basilares do Direito Internacional, tais como, o pacta 
sunt servanda dos tratados, adaptação da legislação interna às disposi-
ções convencionais e a primazia das normas favoráveis ao ser humano, 
justificam a materialização do controle de convencionalidade das leis.

Nesse sentido, há de se ressaltar os avanços dos mecanismos de 
tutela dos direitos humanos e de se impor sanções ao Estado que desres-
peita as normas convencionais pertinentes, comprometendo a efetivação 
da proteção e a consolidação da paz.

2. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

Este sistema apresenta como principal instrumento a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, que instituiu a Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, órgão jurisdicional. Atua, de forma conjunta e complementar ao 
sistema universal. 

As normas que tratem de direitos humanos, editadas pelo sistema 
regional, situam-se, em plano vertical, no que tange ao direito interno dos 
Estados e, em plano horizontal, no tocante ao sistema universal.

A evolução do Sistema Interamericano, iniciada com a Organização 
dos Estados Americanos (OEA), fundada em abril de 1948, em Bogotá, 
culminou com a Convenção Americana de Direitos Humanos, subscrita 
durante a Conferência Especializada Interamericana de Direitos Humanos, 
na cidade de São José da Costa Rica. 

A Convenção, marco fundamental do Sistema Interamericano, foi as-
sinada, em 22 de novembro de 1969, e tão somente entrou em vigor em 
18 de julho de 1978.
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Em seu preâmbulo, reafirma os princípios consagrados na Carta da 
OEA, na Declaração Americana e na Declaração Universal, ao ressaltar 
o princípio democrático, de onde se extrai a ideia de que não é possível 
concretizar direitos humanos em regimes não democráticos.

Também demonstra o caráter complementar da Convenção ao di-
reito interno dos Estados, quando enuncia que os direitos humanos não 
derivam da nacionalidade da pessoa, “mas, sim, do fato de ter como 
fundamento os atributos da pessoa humana”. 

Essa complementariedade, do mesmo modo, se constata com os de-
mais instrumentos de proteção em âmbito global, que não se excluem ao 
revelar a noção da dimensão cosmopolita dos direitos humanos na tutela 
dos direitos essenciais à garantia da dignidade humana.3 

De acordo com a Convenção, o ideal do ser humano livre somente 
poderá ser alcançado com a satisfação de condições que permitam o gozo 
dos direitos, não bastando a efetivação de apenas um. Esses deverão ser 
concretizados em conjunto, dado o caráter de indivisibilidade dos direitos 
humanos.

A par de ser mais extensa que muitos instrumentos internacionais, 
o rol de direitos humanos estabelecidos pela Convenção não é taxativo, 
contendo oitenta e dois artigos em sua totalidade.

Dentre esses, codifica mais de vinte direitos distintos ao ser huma-
no, incluindo:

a) à personalidade jurídica;
b) ao tratamento humano;
c) à vida;
d) a um julgamento justo;
e) à liberdade pessoal;
f) à privacidade;
g) ao nome;
h) à nacionalidade;
i) à participação no governo;
j) à igual proteção legal;
k) à proteção judicial.

3 SANTOS, 2012.
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Contém também um capítulo sobre os direitos sociais, econômicos e 
culturais, sem enunciá-los de forma específica, tão somente prevê o com-
promisso dos Estados de adotar medidas necessárias, tanto de ordem 
interna quanto por meio da cooperação entre os Estados para conseguir, 
progressivamente, a efetividade desses direitos.

Com a adoção do Protocolo Adicional à Convenção – Protocolo de São 
Salvador de 1988, que entrou em vigor em novembro de 1999, ampliou-se 
a proteção, ao se inserir, de forma específica, os direitos sociais, econô-
micos e culturais, inadmitindo-se a restrição de quaisquer deles.

O preâmbulo do Protocolo refere-se claramente à indivisibilidade dos 
direitos econômicos, sociais e culturais e à dos direitos civis e políticos, 
asseverando que todos compõem elementos para o reconhecimento da 
dignidade da pessoa humana, não havendo que se falar na supressão de 
uma dessas modalidades de direito em proveito da outra, o que impõe 
sua realização conjunta, de forma compatível.4 

O segundo Protocolo Adicional à Convenção se refere à Abolição da 
Pena de Morte, aprovado em Assunção, em 1990, e entrou em vigor em 
28 de agosto de 1991. Tentou-se, em vão, incluir nesse protocolo a abo-
lição total da pena capital em todo o continente.

Os Estados signatários da Convenção se comprometem a respeitar 
os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercício a toda pessoa que está sujeita a sua jurisdição, sem qualquer 
discriminação. 

E, caso não existam disposições legislativas no âmbito interno dos 
Estados, também se comprometem a adotar as medidas que forem ne-
cessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades, de acordo com as 
disposições da Convenção. 

Para que esses direitos não sejam limitados, o art. 29 estabelece 
normas de interpretação, que não permitem suprimir ou limitar o gozo e 
o exercício de qualquer direito ou liberdade reconhecidos pela Convenção 
em virtude de leis dos Estados-parte ou mesmo de outras Convenções, 
que o Estado seja parte.

Nesse sentido, os Estados-partes têm a obrigação de assegurar os 
direitos garantidos na Convenção, submetendo-se consequentemente a 
obrigações positivas e negativas. 

4 SANTOS, 2012, p. 107.
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De um lado, existe a obrigação de não violar direitos individuais; e 
de outro, a obrigação vai além do dever negativo, a de adotar medidas 
afirmativas necessárias e razoáveis para assegurar o pleno exercício dos 
direitos.

Como meios de proteção dos direitos e liberdades, a Convenção esta-
belece dois órgãos para tratar de assuntos relativos ao seu cumprimento: 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. 

Com relação ao Brasil, há de se esclarecer que não houve adesão 
de imediato à Convenção, apesar da participação ativa brasileira na fase 
legislativa nos anos 50, sob a alegação de que o país precisaria analisar 
a viabilidade das normas convencionais com o direito interno.

O Brasil somente aderiu à Convenção em 25 de setembro de 1992. 
Tal adesão tardia se justifica em razão do regime autocrático ao qual 

o país estava submetido à época. 
Da mesma forma, demorou a adesão brasileira à jurisdição da Corte 

Interamericana e também do cumprimento da proibição do depositário in-
fiel prevista na Convenção, aplicado somente em 2008, quando o Supremo 
Tribunal Federal alterou sua posição e reconheceu a impossibilidade da 
prisão civil do depositário infiel.

De toda sorte, o Brasil assumiu a obrigação jurídica, no âmbito in-
ternacional, para a observância dos direitos humanos consagrados na 
Convenção no território nacional. 

As normas pertinentes passaram a ter um caráter complementar em 
relação ao ordenamento jurídico interno, proporcionando ao país e aos 
cidadãos um marco jurídico internacional para a defesa e proteção dos 
direitos humanos.

3. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Esta Comissão (CIDH) foi criada através da Resolução VIII do 5º 
Encontro de Consulta de Ministros de Relações Exteriores, em Santiago 
do Chile, no ano de 1959. Sua instalação formal se deu no ano de 1960, 
quando o Conselho da Organização aprovou seu estatuto. 

A Comissão surgiu antes mesmo da Convenção, estando prevista na 
Carta da OEA, nos arts. 53 e 106, como órgão responsável em promover 
o respeito e a defesa dos direitos humanos e responder às consultas da 
matéria. 
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Após algumas modificações estatutárias, por meio dos protocolos de 
reformas à Carta da OEA, as atribuições da Comissão foram ampliadas e 
sua atuação fortalecida, gradualmente.

O ápice dessa evolução ocorreu a partir da vigência do Protocolo de 
Reforma da Carta da OEA de Buenos Aires, em 1967.

Desde então, a Comissão foi elevada a um dos principais órgãos da 
OEA, através do qual a Organização realiza seus fins.5 

Assim, somada a Resolução XXII da Conferência do Rio de Janeiro, 
em 1965, finalmente, a Comissão possuía uma base convencional defi-
nida, “com um mandato, não mais apenas de promoção, mas também 
de controle e supervisão da proteção dos direitos humanos; fortalecia-se 
consideravelmente seu status jurídico.”6 

A Comissão, entretanto, passou por um período de “transição”, 
quando surgiram dúvidas e questionamentos de sua legitimidade em face 
da situação dos Estados que não ratificaram a Convenção.

Muito embora a Comissão tivesse sido estabelecida na própria Carta 
da OEA, a Convenção ratificou, em seu art. 41, que as suas funções se 
estendiam a todos os membros da OEA, pois estes elegiam os integran-
tes da Comissão. 

Tal dilema foi sepultado quando, em 1979, a Assembleia Geral da 
OEA aprovou o novo estatuto da Comissão, definindo-a como órgão repre-
sentativo de todos os Estados-membros da OEA, que tivessem ratificado 
ou não a Convenção.

A Comissão vê-se integrada por sete membros, de autoridade moral 
e notável conhecimento em direitos humanos, eleitos, a título pessoal, 
pela Assembleia Geral por um período de quatro anos, com direito apenas 
a uma reeleição.

A função principal da Comissão é promover a observância e a defesa 
dos direitos humanos, sob três pilares de atuação: 

a) sistema de petição individual;
b) monitoramento da situação dos direitos humanos nos Estados-

membros; e
c) atenção a temas prioritários, como pessoas, comunidades e gru-

pos historicamente discriminados.

5 TRINDADE, 2002.
6 TRINDADE, 2002, p. 107.
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De forma complementar, outros conceitos formam seu trabalho: o 
princípio pro homine – segundo o qual a interpretação de uma norma deve 
ser mais favorável ao ser humano –, a necessidade de acesso à justiça, e 
a incorporação da perspectiva de gênero em todas suas atividades.

Desse modo, no exercício de sua competência, a Comissão pode 
analisar as comunicações enviadas por qualquer pessoa, grupo de pes-
soas ou entidades não governamentais que relatem violações de direitos 
humanos perpetradas por um Estado-membro.

Quanto ao exame de petições ou comunicações, a Convenção es-
tabelece o preenchimento de certos requisitos de admissibilidade, tais 
como o prévio, pelos demandantes, dos recursos de direito interno e a 
inexistência de litispendência internacional.

Entretanto, a Comissão adota procedimentos que permitem agir com 
cautela para evitar a imediata rejeição de algumas comunicações, basea-
do nas condições de admissibilidade, tal como ocorre no sistema global.

A postura inclina-se a favor dos reclamantes na medida em que se 
utiliza uma série de soluções, tais como a solicitação de informações adi-
cionais e o adiamento da decisão, em lugar do arquivamento das petições. 

E, nessa prática, segundo Trindade7, a Comissão tem aprovado re-
soluções de conteúdos diversos: podendo apenas declarar a violação, 
recomendar uma investigação, suspender a consideração até que os fatos 
sejam esclarecidos ou declarar não haver violação nenhuma.

Superada a análise de admissibilidade da petição, se alcançada uma 
solução amistosa entre denunciante e Estado, a Comissão elaborará um 
relatório, com descrição dos fatos e solução aplicada, encaminhando para 
publicação ao Secretário-Geral da OEA.8 

Do contrário, um relatório será enviado ao Estado-parte com reco-
mendações de cunho mandatário para que se cumpram as conclusões da 
Comissão em um prazo de três meses. 

Decorrido o prazo, se o Estado-parte permanecer inerte, o caso po-
derá ser encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos; fato 
ocorrido com o Brasil no caso da guerrilha do Araguaia.

A Comissão tem uma função preventiva e conciliatória, com procedi-
mentos disciplinados dos arts. 49 a 51 da Convenção, o que acaba por 

7 TRINDADE, 2003a.
8 PIOVESAN, 2012b.
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constituir uma etapa de acesso à jurisdição da Corte Interamericana, dada 
a condição estabelecida para esta, que deve somente analisar o caso na 
hipótese de ter sido previamente submetido à Comissão.9 

O encaminhamento é realizado de forma automática, a partir do 
novo regulamento da Comissão, adotado em 1º de maio de 2001, o que 
antes era feito por uma avaliação discricionária, ausente de parâmetros 
objetivos.

O sistema ganha maior tônica de “juridicidade”, reduzindo a seletivi-
dade política, que, até então, era realizada pela Comissão Interamericana. 
Cabe observar, contudo, que o caso só poderá ser submetido à Corte 
se o Estado-parte reconhecer, mediante declaração expressa e especí-
fica, a competência da Corte no tocante à interpretação e aplicação da 
Convenção-embora qualquer Estado-parte possa aceitar a jurisdição da 
Corte para determinado caso.10 

E, sob a forma de cláusula facultativa, encontra-se previsto no art. 50 
do regulamento da Convenção, o sistema de comunicações interestatais, 
em outras palavras, um Estado-parte pode alegar violação de direitos hu-
manos cometida por outro Estado. 

Com o receio de que as comunicações possam ser utilizadas para 
objetivos políticos de propósitos, inclusive intervencionistas, Piovesan11 
analisa o caráter facultativo da disposição observando as lições de 
Buerghental. 

Nesse sentido, os Estados que constarem da comunicação deverão, 
além de ter ratificado a Convenção, ter declarado o reconhecimento da 
competência da Comissão.

A Comissão também conduz investigações in loco, com o consenti-
mento do Estado em questão, para monitoramento de supostas violações 
de direitos; conciliar governos e grupos sociais; preparar estudos e emitir 
relatórios anuais; formular recomendações; e atender às consultas para 
prestar assessoramento. 

E, nos casos de extrema gravidade e urgência, poderá solicitar ao 
Estado que adote medidas cautelares para evitar danos irreparáveis, ou à 

9 SANTOS, 2012, p. 115.
10 PIOVESAN, 2012b, p. 333.
11 PIOVESAN, 2012b.
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Corte Interamericana que adote medidas provisórias, em assuntos ainda 
não submetidos à sua jurisdição. 

A atuação da Comissão, ao longo dos anos, conforme Trindade12 
trouxe resultados concretos tanto em casos individuais quanto em sua 
importante função preventiva. 

Suas recomendações ou relatórios anuais contribuíram para fortale-
cer mecanismos de proteção no ordenamento interno daqueles Estados a 
que se dirigiam, modificando leis e outros dispositivos que comprometiam 
de forma negativa a efetivação dos direitos humanos. 

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos 

Esta Corte (CorteIDH), como segundo órgão previsto pela Convenção, 
atua, de forma independente, desde 1978, e somente em 1981 iniciou 
sua atuação de forma efetiva, quando recebeu seu primeiro caso: Viviana 
Gallardo y otras vs. Costa Rica.

Em conformidade com a Convenção, a CorteIDH vê-se integrada por 
sete juízes provenientes dos Estados-membros da OEA, eleitos por um 
período de 6 anos, com possibilidade de uma reeleição, “a título pessoal 
entre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência 
em matéria de direitos humanos”. 

Cada Estado poderá indicar até três nomes para aprovação pelo voto 
secreto da maioria absoluta pelos Estados-partes da Convenção, ressal-
vado o fato de que não poderá haver dois juízes da mesma nacionalidade, 
e a exigência do quorum mínimo de cinco juízes para as deliberações da 
Corte.

Destaca-se que o Brasil, através de Antônio Augusto Cançado Trindade 
integrou a CorteIDH como presidente, no período de 1999 a 2003, e no 
total permaneceu como seu membro no período compreendido de 1994 
até 2006.

Não obstante não estar expresso na Convenção, a CorteIDH tem 
natureza de órgão judiciário internacional13 porquanto concebida dentro 
de um sistema de proteção, podendo exercer suas funções em relação 

12 TRINDADE, 2003a.
13 MAZZUOLI, 2012.



O ALCANCE NORMATIVO DE DECISÕES DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

117

aos Estados não partes da Convenção. Detém duas espécies de compe-
tência: a consultiva, dirigida a todos os Estados da OEA, e a contenciosa, 
direcionada apenas aos Estados que se submeteram a sua jurisdição.

A competência consultiva refere-se “à interpretação das disposições 
da Convenção, bem como das disposições de tratados concernentes à 
proteção dos direitos humanos nos Estados Americanos”.14 

Quanto à legitimação para solicitar uma opinião, qualquer membro 
da OEA, parte ou não da Convenção e os órgãos permanentes da OEA, 
podem demandar à CorteIDH parecer consultivo de interpretação das 
matérias contidas na Convenção e de outros documentos do Sistema 
Interamericano referente aos direitos humanos.

E pode igualmente emitir parecer, quando solicitado, consoante 
Trindade15, sobre a compatibilidade entre qualquer das leis internas, in-
cluindo projetos legislativos de um Estado-membro, com a Convenção 
e outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos 
Estados americanos.

Assim, a Corte tem afirmado, em algumas decisões, que os trata-
dos de direitos humanos têm natureza diferente da dos demais tratados 
multilaterais, uma vez que não têm por foco um intercâmbio recíproco de 
direitos em vista do benefício mútuo dos Estados contratantes, mas, sim, 
a proteção dos direitos básicos dos indivíduos.16

Essa verificação de compatibilidade entre as normas internas em 
face dos instrumentos internacionais enseja a realização do controle de 
convencionalidade das leis.

Verifica-se, contudo, que a CorteIDH considerou que sua função con-
sultiva se dá de forma permissiva, ou seja, pode abster-se de responder a 
uma consulta, de forma motivada, caso sejam violados os limites de sua 
competência, tais como assuntos externos ao Sistema Interamericano e 
normas distintas da Convenção. 

Entretanto, as opiniões da CorteIDH carecem de eficácia obrigatória, 
porém cumprem respeitável papel no fortalecimento da proteção dos di-
reitos humanos, tanto no auxílio aos Estados para aperfeiçoamento dos 
ordenamentos internos ou quanto na criação de um catálogo de conceitos 

14 MAZZUOLI, 2012, p. 905.
15 TRINDADE, 2003a.
16 SHAW, 2010, p. 296.
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uniformes e consistentes à interpretação de tratados, na perspectiva de 
construção de doutrina judicial para o Sistema Interamericano.

A competência contenciosa, em face de seu caráter jurisdicional, 
condicionado ao reconhecimento expresso da sua jurisdição, autoriza o 
julgamento de casos concretos, quando algum dos Estados-membros da 
Convenção viola seus preceitos.

Tão somente podem ser demandantes os Estados-partes e a Comis-
são, ficando excluídos de sua apreciação os indivíduos, que não possuem 
legitimidade para acionar a CorteIDH diretamente.

O acesso se dá, por intermédio da CIDH, nos termos do art. 61 
da Convenção, “o qual prescreve os requisitos para acesso à Comissão 
Interamericana, quais sejam, o esgotamento das fases previstas dos arti-
gos 48 a 50 da mesma Convenção”.17 

Entretanto, a CorteIDH contribuiu para acelerar o processo de huma-
nização do Direito Internacional com o reconhecimento do locus standi 
individual, em face do novo regulamento adotado em 24 de novembro de 
2009, ao permitir a participação dos indivíduos demandantes, em todas 
as etapas do procedimento contencioso, em denúncias de violações de 
direitos humanos. 

Tal participação não é direta como no sistema regional europeu, onde 
o Tribunal pode receber petições de qualquer pessoa singular. 

Para Cançado Trindade18, o ser humano deve ser dotado de perso-
nalidade jurídica internacional, como sujeito de direito internacional dos 
direitos humanos, e de plena capacidade jurídica processual.

O necessário reconhecimento do locus standi in judicio das supos-
tas vítimas (ou seus representantes legais) ante a Corte Interamericana 
constitui, nesta linha de pensamento, um avanço dos mais importantes, 
mas não necessariamente a etapa final do aperfeiçoamento do sistema 
interamericano de proteção [...].19 

Cançado Trindade sugere também a criação de um novo Protocolo 
Adicional à Convenção que altere, não a parte substantiva atinente aos 
direitos protegidos, mas a parte relativa ao mecanismo de proteção e aos 
procedimentos, a fim de torná-los mais eficazes.

17 SANTOS, 2012, p. 121.
18 TRINDADE, 2003a.
19 TRINDADE, 2003a, p. 105.
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O novo regulamento da CorteIDH inovou ao prever a figura de Defensor 
Interamericano, que atuará, “em casos de supostas vítimas sem repre-
sentação legal devidamente credenciada, [...] que as represente durante 
a tramitação do caso”, designados pela Corte. 

Ademais, a jurisprudência da CorteIDH tem adotado postura rígida 
na interpretação e aplicação da Convenção, no que concerne ao direito de 
petição individual junto à Comissão realizando, dessa maneira, a emanci-
pação do indivíduo diante do seu Estado.

A jurisdição contenciosa da CorteIDH permite analisar os fatos e 
confrontá-los de uma forma mais direta que o processo consultivo, pois o 
julgamento engloba a decisão de existência de violação de direitos esta-
belecidos na Convenção, e a deliberação da reparação da lesão resultante 
da violação.

Entretanto, antes de adentrar no mérito propriamente dito, deve julgar 
sobre os pressupostos processuais e sobre o atendimento das normas 
de procedimento prévias ante a Comissão, para que então, ultrapassa-
do este juízo preliminar de admissibilidade, a Corte assuma competência 
para conhecer do meritum causae.20 

No que tange ao procedimento, existem duas fases na apresenta-
ção da demanda, uma escrita e outra oral, elencadas no regulamento da 
CorteIDH. 

O procedimento escrito, disposto nos arts. 34 ao 44, do Regulamento 
da CorteIDH, inicia-se com apresentação de relatório que contenha os 
fatos e identificação das vítimas do caso analisado pela Comissão, sem 
solução amistosa. 

A CorteIDH fará um exame preliminar da demanda, para verificação 
dos requisitos fundamentais e notificará o Estado demandado para conhe-
cer o caso, designar seu agente e apresentar sua contestação.

E para o procedimento oral, descrito logo em seguida, nos arts. 45 
ao 55 do Regulamento, o Presidente indicará as audiências necessárias, 
serão ouvidas as vítimas, peritos, testemunhas e quem se fizer necessá-
rio para prosseguimento do exame do feito. 

As sentenças deverão ser fundamentadas. E o juiz que tiver par-
ticipado do caso tem o direito de anexar suas opiniões dissidentes ou 
anuentes, sendo posteriormente notificada pela Secretaria à Comissão, 

20 JAYME, 2005, p. 94.
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às vítimas ou a seus representantes, ao Estado demandado e, se for o 
caso, ao Estado demandante. 

Quanto ao reconhecimento das decisões, as sentenças proferidas 
pela CorteIDH são obrigatórias para os Estados que concordaram com sua 
competência. 

Depreende-se da leitura hermenêutica do art. 68, § 1º, da Convenção 
que “os Estados-partes na Convenção se comprometem a cumprir a deci-
são da Corte em todo o caso em que forem partes”. 

Além de fazer coisa julgada material e formal, a decisão da CorteIDH 
é definitiva e inapelável. A obrigação de reparação, oriunda de uma senten-
ça, é regida pelas normas de Direito Internacional e devem ser cumpridas 
pelos Estados-partes, que, por sua vez, não podem invocar disposições de 
direito interno para justificar o possível descumprimento.

A Convenção não estabelece mecanismos concretos de fiscaliza-
ção do cumprimento das sentenças, existe apenas a previsão de indicar 
à Assembleia Geral, por meio de seus relatórios anuais, os casos de 
descumprimento.

Os Estados, geralmente, cumprem as reparações de caráter pecuniá-
rio e negligenciam as obrigações de caráter não pecuniário, especialmen-
te as investigações dos fatos e punição dos responsáveis. 

Nessa perspectiva, a CorteIDH tem se preocupado com o cumprimen-
to das obrigações de suas decisões, segundo Cançado Trindade21 e, atual-
mente, em razão da ausência de instrumento no sistema interamericano, 
tem exercido a supervisão da execução das sentenças, sendo uma tarefa 
que recai em todos os Estados-partes.

A Corte Interamericana vem exercendo motu proprio a supervisão da 
execução de suas sentenças, dedicando um ou dois dias de cada período 
de sessão. Mas a supervisão – no exercício da segurança coletiva – da fiel 
execução das sentenças e decisões da Corte é uma tarefa que compete a 
todos os Estados-partes na Convenção.22 

Para as sentenças, é admitido apenas um pedido de interpretação, 
cabível em caso de dúvida ou divergência das disposições, mas não pos-
sui o condão de modificar ou anular a sentença, apenas de declarar seus 
efeitos ou atribuir sentido aos provimentos da CorteIDH.

21 TRINDADE, 2003b.
22 TRINDADE, 2003b, p. 294, tradução nossa.
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Porém, a par do caráter irrecorrível das sentenças da Corte, foram 
admitidos, em alguns casos excepcionais, como o de Genie Lacayo vs. 
Nicarágua, recursos de revisão, não previstos na Convenção, contra a 
sentença definitiva. 

O objetivo da revisão é tão somente evitar alguma situação de defla-
grada injustiça, podendo inclusive modificar a sentença, posto que eivada 
de um vício substancial. 

Ainda, de acordo com a Convenção, as decisões de natureza indeni-
zatória serão executadas no Judiciário nacional dos Estados consoante as 
respectivas legislações. 

A CorteIDH poderá conceder medidas provisórias de ofício ou me-
diante requerimento da vítima, quando constatados os requisitos de ur-
gência e gravidade, em qualquer fase do processo, a fim de evitar danos 
irreparáveis às pessoas. Se, o caso ainda não estiver sob sua jurisdição, 
o requerimento de medida provisória será solicitado pela Comissão.

As medidas provisórias, assinala Jayme23, constituem a competência 
provisória da CorteIDH e assumem verdadeira garantia jurisdicional de 
natureza preventiva, com objetivo de salvaguardar os direitos humanos 
consagrados na Convenção evitando-se, dessa maneira, a ocorrência de 
um dano irrecuperável.

Trindade24 destaca a importância dessas medidas na construção 
da jurisprudência da CorteIDH, as quais têm sido adotadas em número 
crescente de casos, sem prejuízo das decisões subsequentes, no que se 
refere ao mérito. 

Para concessão das medidas não é necessária uma apreciação subs-
tancial dos fatos e provas, mas tão somente demonstram-se suficientes 
as evidências que caracterizem a situação de gravidade e urgência, em 
razão da presunção razoável de veracidade. 

A CorteIDH não possui caráter de jurisdição penal, nem de tribunal de 
apelação ou cassação das cortes domésticas. 

Sua competência é complementar ao sistema judicial interno. Tem 
a função de examinar as violações de direitos humanos e determinar a 
reparação dos danos causados pelos Estados responsáveis. 

23 JAYME, 2005.
24 TRINDADE, 2003a.
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Em suma, nota-se que a criação de uma CorteIDH no Sistema 
Interamericano foi essencial para ampliar o modelo de proteção existente 
e atribuir “à Convenção Americana uma posição concreta de supranorma-
tividade em relação ao ordenamento jurídico interno”.25 

Os julgamentos repercutem positivamente nos ordenamentos jurídi-
cos internos com a interação dos direitos humanos e direitos fundamen-
tais, o que constitui uma tendência das constituições latino-americanas 
que têm recepcionado a jurisprudência da CorteIDH.

O número crescente de casos perante a CorteIDH denuncia o desres-
peito aos direitos humanos ocorridos em épocas de autoritarismo, e que 
ainda persiste no cotidiano dos países da América Latina.

A atuação da CorteIDH, conjuntamente com a CIDH, tem revelado 
uma dupla vocação no sistema interamericano: “impedir retrocessos e 
fomentar avanços no regime de proteção dos direitos humanos, sob a 
inspiração de uma ordem centrada no valor da absoluta prevalência da 
dignidade humana”.26 

Para tanto, fez-se necessário reconhecer sua jurisdição, afinal a ga-
rantia jurisdicional assegura o efetivo cumprimento das normas de prote-
ção dos direitos humanos.

O Brasil, mesmo tendo ratificado a CIDH, no ano de 1992, apenas 
reconheceu sua submissão à jurisdição da CorteIDH, em 1998, por in-
termédio do Decreto Legislativo n. 89, consagrando, assim, o dever de 
concretizar os compromissos assumidos com a Convenção.

No processo de democratização, ora em risco, o Brasil avançou, no 
final do século passado e no limiar deste século, em termos de tutela de 
direitos humanos, ao aderir a significativos instrumentos internacionais 
pertinentes, tanto no sistema global quanto no regional.

Ao superar o dogma da soberania absoluta, o Brasil assumiu sua 
face democrática republicana, ao confirmar a transcendência dos direitos 
humanos, que gozam de efetiva tutela internacional. Compromete-se a 
cumprir as obrigações determinadas pela CorteIDH, e, consequentemen-
te, pela Convenção, não podendo invocar o direito interno como justificati-
va para um possível descumprimento. 

25 JAYME, 2005, p. 66.
26 PIOVESAN, 2012b, p. 357.
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O Brasil conta com nove casos julgados e um em tramitação perante 
a CorteIDH:

a) Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio De Jesus e 
seus familiares, Brasil. Caso 12.428. Data: 19 de setembro de 2018 (em 
tramitação);

b) Vladimir Herzog e Outros, Brasil. Caso 12.879. Data: 22 de abril 
de 2016;

c) Povo Indígena Xucuru e seus membros, Brasil. Caso 12.728 Data: 
16 de março 2016;

d) Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e outros (Favela Nova 
Brasília), Brasil. Caso 11.566. Data: 19 de maio 2015;

e) Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, Brasil. Caso 12.066; Data: 
6 de março de 2015;

f) Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia), Brasil. Caso 
11.552. 26 de março de 2009;

g) Sétimo Garibaldi, Brasil. Caso 12.478. 24 de dezembro de 2007;
h) Arley José Escher e outros, Brasil. Caso 12.353. 20 de dezembro 

de 2007;
i) Gilson Nogueira de Carvalho, Brasil. Caso 12.058. 13 de janeiro 

de 2005; 
j) Damião Ximenes Lopes, Brasil. Caso 12.237. 1º de outubro de 

2004.
Entretanto, constitucionalmente, inexiste subordinação do Judiciário 

brasileiro à CorteIDH, ainda que o ato violador dos direitos humanos seja 
uma decisão judicial interna.  

4. Conclusão

Nestes tempos sombrios, percebe-se a fragilidade institucional da 
Comissão e da CorteIDH decorrente da ambiguidade política de Estados 
membros em face dos direitos humanos.

As políticas neoliberais, adotadas pelos Estados no processo de glo-
balização, nos últimos anos, colocam em risco a integridade e a relevân-
cia do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Mesmo assim, há de se ressaltar a ampliação do alcance do sistema 
regional de proteção dos direitos humanos, principalmente com as deci-
sões da CorteIDH, o que resultou na modificação da práxis dos Estados 
na efetivação dos direitos humanos. 
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Esta construção jurisprudencial, emancipadora da pessoa humana, 
deixou como legado alterações substanciais nos ordenamentos jurídicos 
internos.

O alcance normativo dessas decisões, recepcionado pelos textos 
constitucionais, permitiu, por exemplo, que as leis de autoanistia, apro-
vadas na Argentina e Chile, no ocaso dos regimes ditatoriais, fossem 
revogadas, com a consequente punição dos algozes. 

Consoante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, as vio-
lações ou manifestações de barbárie em relação à pessoa humana são 
imprescritíveis e devem ser apuradas, mediante o devido processo legal, 
evitando-se que se repitam.

As decisões da CorteIDH caminharam no sentido de incentivar a jus-
tiça de transição na América Latina e, sem dúvida, ao invalidar as leis de 
autoanistia e punir torturadores, quebraram tabus manifestos nos julga-
mentos das supremas cortes e concretizaram cláusulas constitucionais 
de direito à verdade e à justiça, bem como erradicaram a impunidade de 
agentes estatais, encarregados da repressão, na recente história política 
latino-americana. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objeto de análise o impacto do Relatório 
54/2001, caso 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes, editado pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos que reconheceu, em face do estado brasi-
leiro, violações aos direitos humanos da denunciante, bem como uma situação 
de violação generalizada dos direitos das mulheres a uma vida sem violência no 
Brasil. O objetivo do trabalho é o de contribuir para a identificação do alcance dos 
efeitos das recomendações editadas no âmbito do Sistema Interamericano de 
Proteção dos Direitos Humanos, no contexto de uma organização estatal fede-
rativa. À Comissão Interamericana é reconhecido, nos termos do artigo 41, “b”, 
da Convenção Americana de Direitos Humanos, a função de formular recomenda-
ções aos Estados-membros para que adotem medidas progressivas em prol dos 
direitos humanos, no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucio-
nais. Estas recomendações cumpridas pelo Brasil alteraram políticas públicas, 
que, progressivamente, têm gerado uma transformação social no Brasil. Isso 
ocorre porque a criação e a modificação de ações nos âmbito Legislativo, Execu-
tivo e Judiciário impõem à sociedade brasileira uma mudança de comportamento 
em costumeiras violações de direitos humanos. Muitas das recomendações fei-
tas ao Estado brasileiro, embora não fossem obrigatórias, foram acatadas e, a 
curto prazo, transformaram a maneira como a sociedade brasileira enxerga tais 
direitos das minorias. Este novo olhar acontece através de novidades legisla-
tivas, judiciais e da administração pública para combater violações de direitos 
humanos, à luz das recomendações da Comissão. Nesta hipótese, conclui-se que 
as recomendações da Comissão, embora não sejam obrigatórias, possibilitam o 
reconhecimento de uma atuação internacional, que tem sido progressivamente 
transformadora das políticas públicas no Brasil, ou seja, a essencialidade da Co-
missão passa também pelo impacto transformador da condição social no Brasil. 
A pesquisa caracteriza-se como descritiva, seu método de inferência adotado é 
o dedutivo, aplicando a revisão bibliográfica, análise documental, notadamente, 
os acordos interamericanos e as recomendações da Comissão Interamericana e 
estudo de caso.

Palavras-chave: Palavras-chave: Direitos Humanos. Jurisdição internacional. Co mis-
são Interamericana de Direitos Humanos. Responsabilidade internacional do Estado. 

Constitucional&quot;, a autora tem experiência na área do Direito Processual Cons-
titucional, atuando principalmente nos seguintes temas: processos coletivos consti-
tucionais, direito constitucional processual, teoria do processo, processo legislativo, 
processo internacional dos direitos humanos.
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1. Introdução

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, enquanto órgão in-
tegrante do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, tem 
como principal função promover a observância e a proteção destes direitos 
no continente americano, atuando em relação a todos os Estados partes 
da Convenção Americana em face dos direitos nesta consagrados e, ain-
da, todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, 
em relação aos direitos consagrados na Declaração Americana de 1948. 

Sua origem remonta à 5ª. Reunião de Consulta dos Ministros das 
Relações Exteriores, realizada no Chile em 1959, no âmbito da qual os 
Estados Americanos reafirmaram o caráter interdependente de dois impor-
tantes princípios caracterizadores do estado moderno: o democrático e re-
conhecimento de direitos humanos, ambos expressamente reconhecidos 
tanto pela Declaração de Santiago, quanto pelas demais resoluções que 
resultaram da referida reunião. 

Naquela ocasião, os Estados americanos declararam os direitos de-
correntes dos princípios do estado de direito, vinculando-o ao da sepa-
ração de poderes, do regime democrático representativo, o que inclui a 
realização de eleições livres, a limitação temporal do exercício do poder 
político, o reconhecimento de direitos individuais e sociais, o direito à 
liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento, dentre outros, 
como direitos humanos a serem observados pelos Estados americanos.   

Como forma de assegurar tais direitos, os Ministros das Relações 
Exteriores então reunidos decidiram, por meio da Resolução de número 
VIII, item II, por:

Criar uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
composta por sete membros eleitos, individualmente, pelo 
Conselho da Organização do dos Estados Americanos, a par-
tir de propostas de três nomes apresentados pelos governos. 
A Comissão, que deverá ser organizada pelo Conselho da Or-
ganização e possuir as funções específicas que o Conselho 
lhe atribuir, será incumbida de promover o respeito por tais 
direitos. 

No mesmo ato acima referido, foi atribuída ao Conselho Interamericano 
de Juristas a competência de elaborar projeto de convenção de direitos 
humanos, bem como os estatutos dos órgãos necessários à proteção 
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daqueles direitos. Este momento representa o processo inicial da cons-
trução daquele que viria a ser um dos principais mecanismos de prote-
ção e promoção de direitos humanos na América, o Sistema Regional de 
Proteção dos Direitos Humanos.

A Comissão, desde a sua criação, passando pela constituição do 
próprio sistema regional de proteção de direitos humanos, consolidou-se 
como um importante ator no processo de responsabilização dos estados 
por violação aos direitos previstos na Convenção Americana de Direitos 
Humanos – CADH. Não obstante à Comissão não ter sido atribuída função 
jurisdicional propriamente dita, ou seja, não competir a ela o processar e 
julgar os estados por atos contrários à convenção, sua atuação “quase 
judicial” tem sido fundamental no processo de construção de uma cultura 
voltada à consolidação dos direitos humanos.

O impacto da atuação preventiva da Comissão Interamericana na 
efetivação dos direitos humanos é sensível, suas recomendações esta-
belecidas nos procedimentos de verificação das denúncias de violação de 
direitos humanos têm possibilitado aos estados integrantes do sistema 
não apenas evitar uma futura condenação, mas um atuar conforme a con-
venção, promovendo a efetividade dos direitos humanos reconhecidos na 
CADH.

O presente trabalho analisa de que modo as recomendações esta-
belecidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no 
exercício das suas competências no plano internacional, em especial as 
consignadas no Relatório n. 54/2001 – Caso Maria da Penha –, possibili-
taram uma transformação do Estado brasileiro no que tange à adoção de 
políticas públicas de proteção das mulheres contra a violência doméstica 
e familiar. Referidas mudanças serão analisadas de uma perspectiva in-
terna, considerando a forma de estado brasileira, a federativa. Isso por-
que, não obstante as recomendações e decisões proferidas no âmbito do 
Sistema Interamericano não dependerem do arranjo constitucional particu-
lar de cada estado, obrigando-os independentemente dos seus aspectos 
constitucionais específicos, a sua realização no âmbito interno, por parte 
dos atores estatais brasileiros, encontra-se sujeito ao regime constitucio-
nal de repartição de competências.

Nesse sentido, analisar-se-á o caso que deu origem ao Relatório  
n. 54/2001 e as recomendações nele estabelecidas. 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, aplicando a revisão biblio-
gráfica, análise documental, notadamente, os acordos interamericanos e, 
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as recomendações da Comissão Interamericana e estudo de caso, como 
procedimentos para a coleta de dados. Por fim, caracteriza-se como uma 
pesquisa indutiva e qualitativa. 

2. Acerca das atribuições e competências da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos e seu impacto em relação 
ao Estado brasileiro

Criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, necessário 
se fez estruturá-la, estabelecendo sua organização e competências. Dessa 
forma, em 1960 é aprovado seu Estatuto pelo Conselho da Organização 
dos Estados Americanos, definindo-a como órgão integrante desta, com 
autonomia para atuar na promoção e defesa dos direitos humanos, bem 
como auxiliar a Organização, prestando-lhe consultoria. Suas atribuições, 
hoje previstas no artigo 18 do Estatuto, estabelecem competir à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos:

a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da 
América;

b) formular recomendações aos Governos dos Estados no sentido 
de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos, no 
âmbito de sua legislação, de seus preceitos constitucionais e de seus 
compromissos internacionais, bem como disposições apropriadas para 
promover o respeito a esses direitos;

c) preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes 
para o desempenho de suas funções;

d) solicitar aos Governos dos Estados que lhe proporcionem informa-
ções sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos;

e) atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da 
Organização, lhe formularem os Estados-membros sobre questões relacio-
nadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar 
assessoramento que eles lhe solicitarem;

f) apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da Organização 
no qual se levará na devida conta o regime jurídico aplicável aos Estados 
Partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e aos Estados 
que não o são;

g) fazer observações in loco em um Estado, com a anuência ou a 
convite do Governo respectivo; e
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h) apresentar ao Secretário-Geral o orçamento programa da Comissão 
para que o submeta à Assembleia Geral.

Dentre as competências acima indicadas, interessa de forma es-
pecial ao presente trabalho a prevista na alínea “b” do artigo 18 do 
Regulamento e que corresponde ao art. 41 da Convenção Americana de 
Direitos Humanos, qual seja, a de formular recomendações aos Estados 
para a adoção de medidas asseguradoras de direitos humanos.

Tal competência é realizada por meio da previsão de procedimen-
tos estabelecidos pelo seu regulamento, que, ao organizar a Comissão 
Interamericana internamente, define além das normas relativas à sua 
direção, secretaria, o período das sessões, e fixa normas processuais 
relativas à sua atuação, destacando-se os requisitos para apresentação 
de petições, as normas atinentes à admissibilidade dos requerimentos, 
as medidas cautelares passíveis de concessão pela Comissão, procedi-
mentos, recursos e prazos, estruturando, desta forma, um verdadeiro pro-
cesso.  Nesse sentido, a competência da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos de formular recomendações aos Estados é estruturada 
por um verdadeiro processo, o que permite afirmar seu caráter “quase 
judicial”.

O caráter “quase judicial” decorre pela adoção da CADH de um verda-
deiro procedimento contraditório realizado entre o peticionário e o Estado 
acusado de violar direitos humanos e que se desenvolve no âmbito da 
Comissão, com base nos dispositivos 48 a 50 da CADH, bem como tam-
bém por configurar essa etapa preliminar uma condição para o recebimen-
to da denúncia contra o Estado pela Corte Interamericana.

Com a vinculação do Estado brasileiro ao Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos em 1992, como consequência da ratificação pelo mes-
mo da Convenção Americana de Direitos Humanos, as recomendações 
da Comissão em face do Estado assumem uma importância maior, posto 
que a inobservância das mesmas pode levar ao processamento do Estado 
junto à Corte Interamericana. 

Ao receber uma petição individual, a CIDH analisa sua admissibili-
dade, solicita informações ao governo denunciado, verifica a veracidade 
dos fatos alegados, examina os argumentos apresentados e, se preciso, 
procede à investigação dos fatos. A partir desta análise, a CIDH propõe 
uma solução amistosa – que pode pôr fim ao processo, transmitindo um 
informe às partes e uma comunicação à OEA. No caso de não ser alcan-
çada a solução amistosa, um primeiro relatório com as recomendações 
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é emitido, e o Estado-parte tem o prazo de três meses para atender às 
mesas. Caso as recomendações não sejam observadas e o Estado não 
seja processado perante a Corte Interamericana, a Comissão elabora um 
segundo relatório com as deliberações finais sobre o caso. Este segundo 
relatório possui caráter vinculante, segundo afirma Ramos. 

As recomendações feitas pela Comissão Interamericana ao Estado 
brasileiro possuem um impacto significativo de tentativa de rompimento 
com a cultura da violência e da impunidade, à mudança de legislação e de 
políticas públicas de direitos humanos. Neste sentido, relevantes são os 
avanços na proteção dos direitos humanos das mulheres neste aspecto, 
decorrentes das recomendações realizadas no âmbito do caso 12.051, 
Maria da Penha Maia Fernandes, decidido pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos em 16 de abril de 2001. A partir das recomendações 
estabelecidas pela Comissão neste caso, a temática da violência contra 
as mulheres tornou-se objeto permanente da pauta das políticas públicas 
voltadas para a proteção dos Direitos Humanos no Brasil.

3 O caso Maria da Penha e as recomendações estabelecidas 
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em face 
do Estado brasileiro

Em 1983, Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica, foi vítima 
de duas tentativas de homicídio, pelo então seu marido, Marco Antonio 
Heredia Viveiros, colombiano, naturalizado brasileiro. Como resultado das 
agressões, Maria da Penha sofre paraplegia irreversível.

A denúncia foi apresentada em 20 de agosto de 1998 à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos pelas organizações não governamen-
tais CEJIL e CLADEM, nos termos dos artigos 44 e 46 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos e artigo 12 da Convenção de Belém do 
Pará.

À época do peticionamento perante a Comissão, 20 de agosto de 
1998, mais de 15 anos haviam se passado desde a data dos crimes 
sofridos pela vítima, sem que o Estado brasileiro tivesse condenado efe-
tivamente o responsável pelas agressões, violando os direitos da mesma 
de acesso à jurisdição e à proteção judicial, o que contraria os artigos 8º 
e 25 da CADH, dentre outros direitos citados na decisão. 

Observa-se, no âmbito regional, que a Convenção Americana de 
Direitos Humanos, de 1969, foi precedida da Convenção Interamericana 
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sobre Direitos Políticos e Civis da Mulher, de 1948. Verifica-se também 
que, a partir dos anos 80, ocorre a consolidação do Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos, principalmente mediante a jurisprudência da Corte 
interamericana de Direitos Humanos e a adoção de dois protocolos adicio-
nais, um deles, a Convenção interamericana para prevenir, punir e erradi-
car a violência contra a mulher – Convenção de Belém do Pará de 1994. 

A petição tinha como principal fundamento a ineficiência do Estado 
brasileiro na responsabilização do então marido da Sra. Maria da Penha 
pelas duas tentativas de homicídio por ela sofridas e que resultaram em 
danos permanentes, com fundamento nos tratados interamericanos rati-
ficados pelo Brasil. 

Em 2001, a CIDH publicou o Relatório n. 54/2001 – Caso Maria 
da Penha Maia Fernandes, datado de 4 de abril de 2001, juntamente 
com o relatório anual relativo ao ano 2000. Nesta ocasião, a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos reconheceu que o caso Maria da 
Penha não é um caso isolado, e ressalta que a violência doméstica no 
Brasil representa uma situação sistemática, em números desproporcio-
nais, sendo as mulheres “30 vezes mais suscetíveis de serem mortas 
pelos seus maridos, do que os maridos pelas suas esposas”. 

As recomendações estabelecidas pela CIDH no Relatório 54/2001 
ao Estado brasileiro podem ser dividas em dois grupos. O primeiro contém 
recomendações relativas ao caso concreto, dispondo acerca da necessi-
dade do Estado brasileiro finalizar o procedimento judicial relativo à res-
ponsabilização criminal do Sr. Marco Antonio Heredia Viveiros, a obrigação 
de conduzir uma investigação exaustiva e imparcial para determinar a res-
ponsabilidade das irregularidades do caso ou dos atrasos que impediram 
um efetivo processamento do réu e implementar medidas administrativas, 
legislativas e judicias e a responsabilidade civil estatal de reparação à 
vítima.

No segundo grupo, encontram-se as recomendações da CIDH de ca-
ráter genérico que, ao extrapolar os limites do caso concreto, visam a ado-
ção de medidas voltadas à alteração das práticas institucionais em face da 
violência doméstica. Neste sentido, a CIDH recomendou ao Brasil que (a) 
adotasse medidas de sensibilização dos funcionários judiciais e policiais 
especializados para que os mesmos possam compreender a importância 
de não tolerar a violência doméstica; (b) simplificasse os procedimentos 
judiciais penais a fim de reduzir o tempo processual, respeitando os direi-
tos e garantias de devido processo; (c) estabelecesse formas alternativas 
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de solução de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com 
respeito à sua gravidade e às consequências penais que gera; (d) multi-
plicasse o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos 
direitos da mulher, dotando-as recursos especiais necessários à efetiva 
tramitação e investigação de todas as denúncias de violência doméstica, 
bem como preste apoio ao Ministério Público na preparação de seus infor-
mes judiciais; (e) incluísse nas diretrizes curriculares unidades destinadas 
à compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos 
reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos 
conflitos intrafamiliares.

Percebe-se, através das recomendações, a clara indicação da neces-
sária adoção de políticas públicas voltadas à erradicação da violência con-
tra a mulher e o cumprimento da Convenção Americana de Belém do Pará.

Em 31 de outubro de 2002, após sua condenação, o réu foi preso; e 
vários foram os instrumentos legislativos voltados ao combate à violência 
doméstica e familiar, podendo serem citados a Lei n. 10.778 (que deter-
mina a notificação compulsória, no território nacional, de casos de violên-
cia contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou 
privados); o Decreto n. 5.030/2004 (que institui um Grupo de trabalho 
ministerial para elaborar proposta legislativa); e, por fim, a edição da Lei n. 
11.340/2006, batizada de Lei Maria da Penha, que, de forma inédita, criou 
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

4 As ações do Estado brasileiro em cumprimento às 
recomendações da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos no caso 12.051

As recomendações estabelecidas no Relatório 54/2001 – caso Maria 
da Penha Maia Fernandes, vinculam, de modo obrigatório o Estado brasi-
leiro, como já afirmado, não interessando à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos qual órgão, na organização político-administrativa do es-
tado brasileiro encontra-se encarregado de dar cumprimento às mesmas. 
Como afirma Ramos, 

as instâncias internacionais de proteção de direitos humanos 
somete analisam a responsabilidade internacional do Estado, 
sem determinar qual autoridade nacional deve ser responsável 
pela reparação nem os instrumentos da mesma reparação.
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Assim, o Estado é livre para escolher a forma como dará cumprimen-
to ao conteúdo das recomendações estabelecidas pela CIDH, trata-se da 
obrigação internacional de conteúdo, como afirma Ramos. 

No entanto, se para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos 
é irrelevante discutir a quem compete o cumprimento de suas decisões 
no âmbito do Estado, o mesmo não pode ser dito em relação aos entes 
políticos internos que o integram. Em jogo encontram-se normas consti-
tucionais que estabelecem a descentralização do poder político através 
da constituição de entes políticos autônomos, cujo âmbito de atuação é 
definido por um sistema constitucional de repartição de competências. A 
relevância da forma de organização federativa de estado pode verificada 
no fato de a mesma ser indissolúvel e constituir uma das cláusulas pétreas 
a poder de reforma constitucional. 

Do caráter federativo do estado exsurge a necessidade de se identi-
ficar a quem compete o exercício de cada uma das ações capazes de con-
cretizar as recomendações estabelecidas pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, uma vez que, do ponto de vista interno, a repartição 
de competências estabelecida pela constituição é vinculante. 

Dessa forma, as recomendações realizadas pela Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos à República Federativa do Brasil devem 
ser traduzidas em face da repartição interna de competências internas e 
identificadas em relação a cada um dos entes que a integram, migrando 
do âmbito internacional ao local. Assim, ao resgatarmos as recomenda-
ções estabelecidas pela referida comissão, podemos identificar, à luz do 
sistema constitucional de repartição de competências, à qual ente cada 
uma delas compete.

Assim a adoção de medidas de sensibilização dos funcionários ju-
diciais e policiais especializados cabe aos Estados, na medida em que 
a competência para processar e julgar os crimes previstos na legislação 
penal é atribuição do Poder Judiciário estadual, da mesma forma como 
compete ao Estado o policiamento ostensivo, a defesa da ordem pública, 
atribuições da Polícia Militar, a polícia judiciária e a apuração das infra-
ções penais, atribuições da Polícia Civil, nos termos do § 6º do artigo 145 
da Constituição Federal de 1988.

A simplificação dos procedimentos judiciais penais, com o fim de 
garantir a celeridade processual, respeitando os direitos e garantias de 
devido processo; é competência da União, à qual a Constituição atribuiu a 
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competência privativa para legislar sobre direito penal e processual penal, 
nos termos do seu artigo 22. Neste contexto foi editada a Lei Maria da 
Penha, Lei 13.140, de 7 de agosto de 2006, criando mecanismos para 
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher; a Lei do Feminicídio, 
Lei n. 13.104, de 9 de março de 2015, que prevê o feminicídio como 
circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei n. 
8.072, de 25 de julho de 1990, que inclui o feminicídio no rol dos crimes 
hediondos; a Lei n. 13.505, de 8 de novembro de 2017, estabelece o 
direito da mulher vítima de violência a ter atendimento policial e pericial 
especializado, a Lei n. 13.836, de 4 de junho de 2019 torna obrigatória a 
informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima 
de agressão doméstica ou familiar, a Lei n. 13.827, de 13 de maio de 
2019, que autoriza a aplicação de medida protetiva de urgência, pela au-
toridade judicial ou policial e determina o registro da medida protetiva de 
urgência em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.

De todos os atos legislativos acima citados, não há como não reco-
nhecer a importância da Lei Maria da Penha e seu simbolismo. Resultado 
da conjugação do conteúdo das recomendações estabelecidas pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos e das normas definidoras 
de competência, sem desconsiderar um forte movimento social existente 
no Brasil desde a década de 1980 no sentido de se reconhecerem e efe-
tivarem os direitos das mulheres, a Lei Maria da Penha criou mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, observan-
do para tanto a Constituição Federal e a Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de 
Belém do Pará, bem como outros documentos internacionais pertinentes. 

Além de definir o conceito de violência doméstica e suas formas e 
estruturar medidas preventivas, estabeleceu a Lei Maria da Penha, no 
seu artigo 8º, medidas integradas de prevenção da violência doméstica, 
dispondo que “a política pública que visa coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de 
ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de 
ações não governamentais”, e estabeleceu como diretriz a ser seguida pe-
los entes políticos internos “a integração operacional do Poder Judiciário, 
do Ministério Público, da Defensoria Pública com as áreas da segurança 
pública, assistência social, saúde, educação , trabalho e habitação”. 

O art. 35 da referida lei estabeleceu ainda ações a serem observa-
das pelos entes políticos internos, relativas à criação e promoção de:
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I – centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres 
e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar;

II – casas abrigos para mulheres e respectivos dependentes meno-
res em situação de violência doméstica e familiar;

III – delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e 
centos de perícia médico-legal especializado no atendimento à mulher em 
situação de violência doméstica e familiar;

IV – programas e campanhas de enfrentamento da violência domés-
tica e familiar;

V – centros de educação e de reabilitação para os agressores.
Observou a Lei Maria da Penha que tais ações devem ser realizadas 

nos limites das competências constitucionais de cada ente político, no 
contexto de uma lógica federativa cooperativa, com o fim de articular uma 
política pública asseguradora dos direitos das mulheres a uma vida sem 
violência. 

Ainda em relação à distribuição de competência entre os entes de 
direito público interno, aos Estados federados compete a estruturação do 
sistema de acesso à jurisdição, observada a legislação geral estabelecida 
pela União. Tal sistema engloba desde a previsão de delegacias especiali-
zadas no atendimento às mulheres vítimas de violência, a garantia da pre-
sença da defensoria pública em todas as comarcas para viabilização do 
acesso à justiça às mulheres que não dispõem de recursos financeiros, 
até a organização judiciária e do Ministério Público adequada ao exercício 
da jurisdição de modo célere.

A multiplicação do número de delegacias policiais especiais para a 
defesa dos direitos da mulher, com dotação orçamentária adequada à 
efetiva tramitação e investigação de todas as denúncias de violência do-
méstica, e o apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes 
judiciais, como assinalado no Relatório n. 54/2001, são atribuições cujas 
competências se realizam no âmbito dos Estados federados.

Os Municípios, por sua vez, possuem competência para prestar os 
serviços básicos de saúde e de educação, legislar sobre assunto de in-
teresse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no 
que couber. Mas os Municípios possuem uma relevância muitas vezes 
desconsiderada: são eles o ponto de referência do sistema de segurança, 
na medida em que é nos munícipios que se instalam as delegacias e as 
companhias da Polícia Militar. É nos municípios que os serviços básicos 
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de saúde, inclusive saúde da mulher, devem ser ofertados e garantidos. É 
o município o núcleo mínimo formador da comarca, a circunscrição territo-
rial em que exerce a jurisdição o juiz de primeira instância.

Dessa forma, não obstante a relevância das competências atribuídas 
à União (legislação em matéria penal e processual) e aos Estados (a ga-
rantia efetiva do acesso ao sistema Judiciário e a efetivação dos direitos 
em caso de violência ou ameaça), e seu impacto na promoção dos direitos 
das mulheres, sobretudo das vítimas de violência doméstica e familiar, é 
na esfera local, a do município, que a violência acontece, sendo nesta que 
se percebe a necessária interação da atuação de todos os entes políticos 
para a consecução de uma política pública coesa e eficiente voltada à 
garantia dos direitos das mulheres contra a violência doméstica e familiar, 
no contexto de um federalismo cooperativo.

Para que se possa identificar os impactos das recomendações esta-
belecidas pela Comissão de Direitos Humanos no Relatório n. 54/2001 
– caso 12.051 no âmbito do Estado brasileiro, dada a dificuldade de se 
estabelecer uma leitura geral de todos os dados em função do caráter 
federativo deste, optou-se, no presente estudo, por realizar uma análise 
singular, centrada na atuação do Município como articulador da ação do 
Estado Federal e aglutinador dos instrumentos políticos de garantia dos 
direitos humanos das mulheres, tomando-se como caso para o estudo o 
Município de Contagem, Minas Gerais, a partir de uma lógica de coopera-
ção federativa. 

5 Dos impactos das recomendações da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos no Município de 
Contagem

Contagem é um município brasileiro, localizado na região metropoli-
tana de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, cuja população es-
timada para 2019 é de 663.855 pessoas, segundo dados divulgados 
pelo IBGE. Terceiro município em população no Estado, integra o segundo 
departamento mais violento contra a mulher segundo dados da Polícia 
Civil do Estado de Minas Gerais.  

O número crescente de casos de violência doméstica no Município 
é preocupante e vem sendo enfrentado no âmbito do Município por meio 
de uma ação coordenada com os órgãos judiciários e policiais estaduais.
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Em março de 2017, foi instituído, por ato do Chefe do Poder Executivo 
do Município de Contagem, através do Decreto Municipal n. 036, o Comitê 
Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, com o ob-
jetivo de viabilizar uma atuação em rede dos órgãos estaduais e municipais 
envolvidos com a implementação de ações voltadas ao combate à violên-
cia doméstica e familiar e à proteção das mulheres em situação de risco. 
Com uma composição plural, o Conselho é integrado pelas Secretarias 
Municipais de Direitos Humanos e Cidadania, de Desenvolvimento Social, 
de Saúde, de Educação, de Defesa Social, de Cultura, Esportes e Juventude, 
além dos órgãos estaduais da Polícia Civil – Delegacia Especializada em 
Atendimento à Mulher – DEAM; Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, 
Corpo de Bombeiros de MG – CBMG, Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais – TJMG, Ordem dos Advogados do Brasil – OABMG, Defensoria 
Pública – Núcleo de Defesa da Mulher – NUDEM e o Ministério Público de 
Minas Gerais – MPMG. 

O Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a 
Mulher viabiliza a ação coordenada dos seus integrantes de modo a ga-
rantir a efetividade da política de acolhimento, proteção da integridade e 
acesso à jurisdição às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar 
em Contagem. A criação do comitê apresenta uma fina sintonia com a Lei 
Maria da Penha, sobretudo em relação ao artigo 35 que trata da criação e 
promoção pelos entes políticos de programas e ações de enfrentamento 
da violência doméstica e familiar.

Desta forma, através do Espaço Bem-Me-Quero, vinculado à 
Superintendência Municipal de Politicas Públicas para Mulheres, acolhe 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar que buscam au-
xílio. Com uma política de atendimento universal, o espaço recebe toda e 
qualquer mulher em situação de violência, oferecendo assistência multi-
disciplinar – jurídica e psicossocial. 

Para prestar o atendimento, o Espaço Bem-Me-Quero conta com uma 
equipe multidisciplinar formada por uma advogada, uma psicóloga, uma 
estagiária, duas funcionárias administrativas e um motorista para fazer 
os abrigamentos. O atendimento realizado no Espaço possibilita o acesso 
a medidas judiciais protetivas, por meio da denúncia junto à Delegacia 
Especializada de Atendimento à Mulher, bem como possibilita a retirada 
da mulher e filhos menores do convívio com o agressor e risco de morte.

O Município possui ainda duas casas abrigo, para onde são encami-
nhadas as mulheres em situação de risco e que não podem retornar ao 
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lar, sendo um dos abrigos sigiloso. O recolhimento das mulheres em situa-
ção de violência doméstica e familiar nos abrigos observa as Diretrizes 
Nacionais para o Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco e de 
Violência, estabelecidas pela Secretaria Nacional de Enfrentamento 
à Violência contra as Mulheres e pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República em 2011. Segundo estas, os abri-
gos são espaços “de segurança, proteção, (re)construção da cidadania, 
resgate da autoestima e empoderamento das mulheres, a partir de valo-
res feministas”. 

O acesso ao sistema Judiciário pela mulher em situação de violência 
depende, necessariamente, da atuação em rede da Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM, da Defensoria Pública, atra-
vés do Núcleo de Defesa da Mulher e do Poder Judiciário consubstanciado 
nos juízos de primeira instância. Para o atendimento especializado, desde 
o mês de junho do presente ano, foi instalada na Comarca de Contagem 
uma Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar, uma conquis-
ta do Município no que tange à garantia do acesso ao Judiciário de forma 
célere. Entretanto, é preciso avançar mais. A DEAM não atua nos finais de 
semana, sendo as ocorrências dirigidas para as delegacias não especiali-
zadas, o que desfavorece a notificação dos casos de violência, bem como 
possibilita, pela falta de treinamento específico, uma subnotificação dos 
casos de violência doméstica. O número de processos que tramitam no 

A responsabilização penal do agressor, a garantia da integridade físi-
ca, psicológica e emocional da vítima e seus filhos, requer uma ação em 
rede que apenas tem início no âmbito do centro e acolhimento, e que se 
desdobra em vários segmentos, encontrou no Município de Contagem um 
esforço coletivo de solução no contexto de um tempo que se apresenta 
urgente. Todo esse desdobramento pode ser imputado diretamente às 
recomendações estabelecidas pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos no caso 12.051 – Maria da Penha Maia Fernandes e que culmi-
nou, entre outros, com a publicação da Lei Maria da Penha. A Comissão 
Interamericana evidenciou a urgência do combate à violência doméstica e 
familiar no âmbito do Estado brasileiro.

A Lei Maria da Penha configura o esteio da atuação desses diversos 
órgãos, figurando como pedra angular, possibilita uma ação coordena-
da dos entes políticos e seus órgãos estatais no sentido de se fazerem 
efetivos os direitos humanos e fundamentais reconhecidos tanto pela 
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Convenção Americana de Direitos Humanos, quanto pela Convenção de 
Belém e Constituição Federal.

Observa-se que, muito embora todos os avanços em matéria de pro-
teção das vítimas de violência doméstica e de promoção dos direitos das 
mulheres, ainda há um número expressivo de casos, o que, nas palavras 
da Piovesan “ainda persiste na cultura brasileira uma óptica sexista e 
discriminatória com relação às mulheres, que as impede de exercer, com 
plena autonomia e dignidade, seus direitos mais fundamentais”. 

Contagem é uma exceção em termos de organização do estado para 
o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, mas ainda 
há muito que ser feito para que possam ser consideradas executadas as 
recomendações estabelecidas no Relatório n. 54/2001. Se o número de 
delegacias especializadas instaladas no Estado de Minas Gerais, 73, for 
analisado à luz do número de municípios, 853 municípios, se o número de 
Núcleos de Defesa da Mulher, da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais foi levado em consideração, 5, em face do número de comarcas 
instaladas, cerca de 300, tem-se uma noção bastante clara do abismo 
que separa o Relatório n. 54/2001 da sua concretização e da concretiza-
ção de uma vida sem violência para as mulheres no Brasil. 

Considerações finais

O presente trabalho buscou mapear o impacto das decisões da CIDH 
na estruturação de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres 
contra a violência doméstica e familiar, especialmente a partir do Caso 
Maria da Penha. A análise assumiu uma perspectiva interna, que conside-
ra o impacto da forma federativa de estado na consolidação das políticas 
públicas no que diz respeito à atuação a partir de medidas tomadas após 
o caso 12.051/2001.

A identificação das recomendações estabelecidas pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, a vinculação de cada uma deles ao 
ente político competente à luz da Constituição Federal, permitiu tanto o re-
conhecimento da importância da lógica federativa na construção de políti-
cas públicas eficientes no combate à violência doméstica e familiar, como 
forma de viabilizar a execução de decisões e recomendações proferidas 
no âmbito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, 
bem como permite a identificação das suas falhas na observância des-
tas mesmas recomendações ou decisões, possibilitando uma discussão 
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acerca do papel de cada um dos entes políticos na construção de uma 
sociedade mais livre, justa e igual, sobretudo no que tange ao direito das 
mulheres a experenciarem uma vida sem violência. 
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CAPÍTULO 7

BIOÉTICA NA SAÚDE DA PESSOA IDOSA NO 
CONTEXTO INTERNACIONAL

Bruno Torquato de Oliveira Naves1 

Maria de Fátima Freire de Sá2

“Antes que se abata sobre nós, a velhice é uma coisa que con-
cerne aos outros. Assim, pode se compreender que a socieda-
de consiga impedir-nos de ver nos velhos nosso semelhantes.”3 

1. INTRODUÇÃO

Em publicação recente, a ONU (2020) informou que o número de pesso-
as idosas em 2030 será de 1,4 bilhão e que, em 2050, esse número aumen-
tará para 2,1 bilhões em todas as regiões do mundo, à exceção da África.

Outra informação importante é que em 2050 o número de pessoas 
idosas será muito maior, cerca de 80%, em países menos desenvolvidos 
do que na Europa, que, atualmente, representa 25% da população idosa. 
(ONU, 2020).

1 Doutor (2007) e Mestre (2003) em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC Minas); graduado em Direito (2000) pela PUC Minas. É Professor do 
Mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da Escola Superior Dom 
Helder Câmara. Professor Adjunto IV na PUC Minas, membro e pesquisador do CEBID 
– Centro de Estudos em Biodireito. Autor de livros, capítulos e artigos de Direito Civil, 
Direito Ambiental, Bioética e Biodireito.

2 Doutora em Direito pela UFMG (2000). Mestre em Direito pela PUC Minas (1998). 
Especialista em Direito pelo IEC – Instituto de Educação Continuada da PUC Minas 
(1995). Graduada em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas (1991). 
É professora do Curso de Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Direito 
(mestrado e doutorado) da PUC Minas, na área de concentração em Direito Privado. 
Professora Adjunta IV na Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas; Membro e 
Pesquisadora do Centro de Estudos em Biodireito – CEBID. Autora de livros, capítulos e 
artigos de Direito Civil, Bioética e Biodireito.

3 BEAUVOIR, 1990, p. 12.
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Simone de Beauvoir, em 1970, escreveu o original em francês La 
Vieillesse, que posteriormente foi traduzido para o português, e que con-
tinua extremamente atual apesar de seus 50 anos. Sua intenção foi de-
nunciar a forma como os idosos eram tratados e como a velhice era vista, 
muito mais como um estado de desgraça.4 

Passados todos esses anos e tendo em vista o aumento da popu-
lação idosa, tal como noticiado pela ONU, a despeito do maior reconhe-
cimento social e estatal, parece que pouca coisa mudou no sentido de 
desvelar as reais condições de vida dos idosos.

Se temos um número mais expressivo de normativas internacionais 
(e nacionais), sua implementação ainda deixa muito a desejar. 

Para este capítulo, foram selecionados três documentos. O primeiro, 
intitulado Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento, 
de 2002, trata-se do mais completo documento sobre a atenção à pessoa 
idosa, nas mais diversas esferas; o segundo, de 2015, é voltado aos 
Estados-partes da Organização dos Estados Americanos – com a preten-
são de promover e assegurar o reconhecimento e o pleno gozo e exercício 
de direitos humanos e liberdades fundamentais do idoso; e o último, de 
2018, envolve especialistas de várias nações, como preparação para a 
reunião do Grupo Aberto de Trabalho sobre Envelhecimento da ONU. Tais 
documentos serão analisados em um recorte acerca do direito à saúde 
do idoso.

2. DOCUMENTOS INTERNACIONAIS SOBRE ENVELHECIMENTO E 
PESSOA IDOSA

Simone de Beauvoir, no seu tratado sobre a velhice, denunciou que 
esta não pode ser restringida a um período com localização precisa no 
tempo e no espaço. A realidade da velhice não é bem definida, pois seus 
elementos constituidores são fluidos e dependentes de circunstâncias 
mutáveis, com múltiplos aspectos, quais sejam biológicos, psicológicos, 
existenciais e culturais:

Ela [A velhice] é um fenômeno biológico: o organismo do homem 
idoso apresenta certas singularidades. A velhice acarreta, ainda, conse-
quências psicológicas: certos comportamentos são considerados, com 

4 BEAUVOIR, 1990.
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razão, como característicos da idade avançada. Como todas as situações 
humanas, ela tem uma dimensão existencial: modifica a relação do indiví-
duo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com sua própria 
história. Por outro lado, o homem não vive nunca em estado natural; na 
sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto pela 
sociedade à qual pertence. O que torna a questão complexa é a estreita 
interdependência desses diferentes pontos de vista.5 

Esse ensinamento é absorvido pelas normativas internacionais so-
bre o idoso, na tentativa de não adotar posições reducionistas.

Em 1982, em Viena, realizou-se a Primeira Assembleia Mundial das 
Nações Unidas sobre o Envelhecimento, que resultou no primeiro Plano 
de Ação Internacional sobre o Envelhecimento. O Plano convocava os 
Estados para “ação em assuntos como saúde e nutrição, proteção de con-
sumidores idosos, habitação e meio ambiente, família, bem-estar social, 
segurança de renda e emprego, educação e a coleta e análise de dados 
de pesquisa”.6 

Em 16 de dezembro de 1991, a Assembleia Geral da ONU, por meio 
da Resolução n. 46, adotou os Princípios das Nações Unidas em Favor 
das Pessoas Idosas, que trouxe, como direitos, a independência, a parti-
cipação, o cuidado, a autorrealização e a dignidade. 

Sobre a independência, o documento principiológico elencou formas 
de viabilizar o exercício da autonomia da pessoa idosa, garantindo-lhe 
informação e oportunidade para sua autossuficiência. A respeito da par-
ticipação, estabeleceu a necessidade de integrar o idoso à sociedade, 
assegurando sua presença na formulação e na aplicação de políticas que 
lhe digam respeito, bem como de compartilhar seus conhecimentos e 
habilidades junto às gerações mais jovens. Sob a rubrica de cuidados, deu 
enfoque à saúde, ao bem-estar físico, mental e emocional e ao acesso 
aos meios de proteção daquela, com respeito à dignidade, crenças, ne-
cessidades e intimidade, bem como de decidir sobre a sua qualidade de 
vida. Acerca da autorrealização, enfatizou a necessidade de acesso aos 
recursos educativos, culturais, espirituais e recreativos para o desenvolvi-
mento de todo o seu potencial. Por fim, sobre o princípio da dignidade, o 
documento rechaçou a exploração e os maus-tratos físicos ou psíquicos, 

5 BEAUVOIR, 1990, p. 15.
6 ONU, 2020.
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enaltecendo um tratamento livre de preconceitos. Enfim, reconheceu-se 
que a valorização dos idosos independia de sua contribuição econômica 
ou qualquer outra condição pessoal.7 

Em 1992, ocorreu a Conferência Internacional sobre o Envelhecimento, 
objetivando dar seguimento ao Plano de Ação traçado 10 anos antes e 
culminou com a Proclamação do Envelhecimento. Referido documento 
conclamou a comunidade internacional a dar aplicação ao Plano de Ação 
Internacional sobre o Envelhecimento e a difundir os Princípios das Nações 
Unidas em favor das Pessoas Idosas.

Após a Segunda Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o 
Envelhecimento, de 2002, a temática voltou a ganhar fôlego na ONU e, 
em 2010, a Assembleia Geral, por intermédio da Resolução n. 65/182, 
estabeleceu o Grupo de Trabalho Aberto sobre o Envelhecimento (OEWGA 
– Open-Ended Working Group on Ageing).

2.1. Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento, de 
Madri (2002)

Em 2002, foi realizada, em Madri, a Segunda Assembleia Mundial 
das Nações Unidas sobre o Envelhecimento, com o escopo de desenvolver 
políticas internacionais para o envelhecimento projetadas ao século XXI. A 
Assembleia adotou a Declaração Política e o Plano de Ação Internacional 
sobre o Envelhecimento de Madrid.

Na Declaração Política, com 19 artigos, os Estados participantes rei-
teraram o compromisso feito nos documentos anteriores e estabeleceram 
três direções prioritárias: às pessoas idosas e em desenvolvimento; à 
promoção da saúde e o bem-estar na velhice e ao proveito de ambientes 
emancipadores e propícios.

A Declaração Política serviu como preâmbulo ao Plano de Ação 
Internacional sobre o Envelhecimento. Este último é bastante completo e 
envolve aspectos até então não abordados nos documentos anteriores, 
como a solidariedade intergeracional; os cuidados com a saúde o idoso, 
voltados para a prevenção e a reabilitação, enfatizando, inclusive, o poten-
cial de pesquisas e conhecimentos científicos e tecnológicos em favor do 
idoso; e a preocupação em relação aos indígenas idosos. 

7 ONU, 1991.
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Logo na “Introdução”, em seu tópico 12, o Plano de Ação destaca, 
dentre seus temas centrais, os seguintes:

g) o reconhecimento da importância decisiva que têm para o desen-
volvimento social as famílias e a interdependência, a solidariedade e a 
reciprocidade entre as gerações;

h) a atenção à saúde, o apoio e a proteção social das pessoas ido-
sas, incluídos os cuidados na prevenção e na reabilitação da saúde; […]

j) a utilização das pesquisas e dos conhecimentos científicos e o 
aproveitamento do potencial da tecnologia para considerar, entre outras 
coisas, as consequências individuais, sociais e sanitárias do envelheci-
mento, em particular nos países em desenvolvimento;

k) o reconhecimento da situação das pessoas idosas pertencentes 
às populações indígenas, suas circunstâncias singulares e a necessidade 
de encontrar meios para que tenham voz eficaz nas decisões que lhes 
afetam diretamente.8  

Ao tratar do “Desenvolvimento rural, migração e urbanização”, o do-
cumento ressalta dois problemas de ambientes opostos. De um lado, o 
constante êxodo dos jovens adultos, que se apartam de seus familiares 
idosos, para buscar melhores alternativas de vida, deixando-os desampa-
rados. De outro lado, os próprios idosos, que migram da zona rural para 
as grandes cidades, encontram superpopulação, pobreza e desamparo. 
Este desamparo se dá pela ausência de uma rede de apoio, normalmente 
ofertada pela família estendida, que costuma manter laços mais estreitos 
no meio rural.

Uma vez detectados os problemas, o documento propõe medidas 
para que se alcancem os seguintes objetivos: melhoramento das condi-
ções de vida e da infraestrutura das zonas rurais; redução da marginaliza-
ção das pessoas idosas em zonas rurais; e integração dos migrantes de 
idade avançada em suas novas comunidades.

Em que pesem os vários documentos internacionais se ocuparem 
de questões relativas à saúde do idoso, no Plano de Ação Internacional 
sobre o Envelhecimento há um enfrentamento mais rigoroso de problemas 
claros: 

Os investimentos em cuidados de saúde e reabilitação para 
idosos prolongam seus anos de atividade com boa saúde. O 

8 ONU, 2002, tradução nossa.
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objetivo final é um continuum de cuidados que abranja desde 
a promoção da saúde e prevenção de doenças até a prestação 
de cuidados primários de saúde em igualdade de condições, 
tratamento de doenças agudas, reabilitação e atendimento 
comunitário de problemas crônicos de saúde, reabilitação fí-
sica e mental de idosos, incluindo idosos com deficiência, e 
cuidados paliativos para idosos com doenças graves ou incu-
ráveis. O cuidado efetivo dos idosos requer a integração de 
fatores físicos, mentais, sociais, espirituais e ambientais.9  

Veja-se a importância da explanação, que traz a necessidade de 
completa proteção à saúde do idoso, na atenção integral, na inserção 
de cuidados paliativos em pessoas com doenças graves e incuráveis, na 
abordagem de pacientes idosos com deficiência e na reabilitação física e 
mental. 

2.2. Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos 
Humanos dos Idosos

Em 15 de junho de 2015, a Organização dos Estados Americanos 
(OEA) aprovou, em Washington, na 45ª sessão plenária, a Convenção 
Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, que 
ressaltou que o idoso tem os mesmos direitos e liberdades fundamentais 
que as demais pessoas, além de resguardá-lo de qualquer discriminação 
fundada na idade.

Inobstante o Brasil tenha ficado à frente das negociações junto à 
OEA e tendo sido o primeiro país a assinar a Convenção, até o momento 
esta não foi ratificada pelo Congresso Nacional.

A Convenção contém 41 artigos, distribuídos em sete capítulos, com 
objetivo de garantir a plena inclusão, integração e participação da pessoa 
idosa na sociedade.

O art. 2º da Convenção define diversos termos que são mencionados 
ao longo de seu texto e que foram condensados de modo a reforçar o 
cuidado para com a pessoa idosa. Importante frisar que esses termos, e 
muitas das questões abordadas, já estão disseminados em legislações 
constitucionais e infraconstitucionais de vários Estados. Tais termos de-
monstram a necessidade de efetivação dos direitos e fortalecimento das 

9 ONU, 2002, tradução nossa.
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ações de emancipação e promoção da pessoa idosa e voltam-se, em sua 
maioria, à saúde do idoso, entendida como bem-estar físico, psíquico e 
moral.

Há que se compreender a velhice e suas vicissitudes de forma mais 
ampla, porquanto são muitas as dimensões da vida do idoso que mere-
cem proteção. Talvez tenha sido por esta razão que o art. 3º trouxe 15 
expressões de conteúdo promocional, nomeados como princípios gerais 
aplicáveis à Convenção. São eles: 

a) a promoção e defesa dos direitos humanos e liberdades funda-
mentais do idoso; 

b) a valorização do idoso, seu papel na sociedade e sua contribuição 
ao desenvolvimento; 

c) a dignidade, independência, protagonismo e autonomia do idoso; 
d) a igualdade e não discriminação; 
e) a participação, integração e inclusão plena e efetiva na sociedade; 
f) o bem-estar e cuidado; 
g) a segurança física, econômica e social; 
h) a autorrealização; 
i) a equidade e igualdade de gênero e enfoque do curso de vida; 
j) a solidariedade e o fortalecimento da proteção familiar e comunitária; 
k) o bom tratamento e a atenção preferencial; 
l) o enfoque diferencial para o gozo efetivo dos direitos do idoso; 
m) o respeito e a valorização da diversidade cultural; 
n) a proteção judicial efetiva; 
o) a responsabilidade do Estado e a participação da família e da 

comunidade na integração ativa, plena e produtiva do idoso dentro da 
sociedade, bem como em seu cuidado e atenção, de acordo com a legis-
lação interna.10 

Do art. 5º ao art. 31, sobressai a preocupação dos Estados-membros 
com os aspectos existenciais da pessoa idosa, inobstante a presença, 
em menor medida, de conteúdo patrimonial. Interessa-nos, na abordagem 
da Convenção, a proteção dada à saúde do idoso.

Assim, tomando-se por base o art. 19, que elenca os compromissos 
que os Estados-partes deverão implementar para efetivação do direito à 
saúde, buscaremos abordar a construção da autonomia no fim da vida, 
relacionada às diretivas antecipadas e aos cuidados paliativos.

10 OEA, 2015.
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No Capítulo IV, “Dos Direitos Protegidos”, ressaltamos o que dis-
põem os arts. 6º, 7º e 11, porquanto vertem no sentido do exercício da 
autonomia para decisões sobre vida e morte.

Ao dispor sobre o direito à vida e à dignidade na velhice, a Convenção 
impõe aos Estados-partes medidas que proporcionem acesso a cuidados 
integrais, neles incluídos os cuidados paliativos, a fim de evitar o isola-
mento e dar adequado tratamento a problemas relacionados com o medo 
da morte e com o medo da dor. Cabe ao idoso expressar sua vontade 
numa relação horizontal e dialógica, em que se respeite o aspecto indi-
vidual de sua dignidade, por meio do consentimento livre e esclarecido.

O consentimento de forma ampla é trabalhado no art. 7º por meio 
dos seguintes pilares:

a) o respeito à autonomia do idoso na tomada de suas decisões, 
bem como a independência na realização de seus atos;

b) que o idoso tenha a oportunidade de escolher seu lugar de resi-
dência e onde e com quem viver, em igualdade de condições com as de-
mais pessoas, e não se veja obrigado a viver de acordo com um sistema 
de vida específico;

c) que o idoso tenha acesso progressivamente a uma variedade de 
serviços de assistência domiciliar, residencial e outros serviços de apoio 
da comunidade, inclusive a assistência pessoal que seja necessária para 
facilitar sua existência e sua inclusão na comunidade e para evitar seu 
isolamento ou separação desta.11 

Os três itens acima são de fundamental importância porque, não 
raro, os últimos dias das vidas da maioria dos idosos são passados em 
lugares não desejados e na companhia de pessoas estranhas. Ao abordar 
o tema, Atul Gawande assevera: 

Não é preciso ter passado muito tempo com idosos ou pes-
soas com doenças terminais para ver a frequência com que a 
medicina deixa desamparados aqueles a quem deveria ajudar. 
Os dias finais de nossas vidas são dedicados a tratamentos 
que confundem nossos cérebros e exaurem nossos corpos 
em troca de uma chance mínima de obtermos benefícios. São 
passados em instituições – casas de repouso e unidades de 
tratamento intensivo – onde rotinas regradas, anônimas, nos 

11 OEA, 2015.
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isolam de tudo o que nos é importante na vida. Nossa relu-
tância em examinar de forma honesta a experiência do enve-
lhecimento e da morte aumentam os males que causamos 
às pessoas e lhes negam os confortos básicos de que mais 
precisam. Na ausência de uma visão coerente a respeito de 
como as pessoas poderiam viver plenamente até o fim, permi-
timos que nossos destinos sejam controlados pelos imperati-
vos da medicina, da tecnologia e de estranhos.12 

Ainda sobre a expressão de vontade do paciente idoso, é interes-
sante perceber que o art. 11 da Convenção assegura a manifestação 
antecipada de vontade a respeito das intervenções em matéria de saúde, 
inclusive os cuidados paliativos: “Nesses casos, esta vontade antecipada 
poderá ser expressada, modificada ou ampliada em qualquer momento 
somente pelo idoso, mediante instrumentos juridicamente vinculantes, 
em conformidade com a legislação nacional.”13 

No Brasil, as diretivas antecipadas são espécie de negócio jurídico 
unilateral, subordinado, quanto aos seus requisitos, aos planos de exis-
tência, validade e eficácia. O Conselho Federal de Medicina, por meio da 
Resolução CFM n. 1.995/2012, definiu diretivas antecipadas como “o 
conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, 
sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em 
que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua von-
tade”. (art. 1º). Assim, o médico deverá respeitar a vontade do paciente 
que, embora incapaz de se manifestar naquele momento, tenha elaborado 
suas diretivas antecipadas de vontade (art. 2º).

O art. 19 da Convenção, ao tratar do direito à saúde, estabelece que 
os Estados-partes se comprometem a:

l) promover as medidas necessárias para que os serviços de cuida-
dos paliativos estejam disponíveis e acessíveis ao idoso, bem como para 
apoiar suas famílias.

m) garantir ao idoso a disponibilidade e o acesso aos medicamen-
tos reconhecidos como essenciais pela Organização Mundial da Saúde, 
incluindo os medicamentos controlados que sejam necessários aos cui-
dados paliativos.14 

12 GAWANDE, 2015, p. 19.
13 OEA, 2015.
14 OEA, 2015.
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Ao falar em cuidados paliativos é imperioso entender que se trata 
de cuidado ativo, quando a ciência e a tecnologia não oferecem solução 
curativa. Não há pretensão de acelerar nem propor a morte, mas de reco-
nhecê-la como processo normal. Está-se falando de controle da dor e de 
atenção a problemas de cunho psicológico, social e espiritual, na busca 
pela máxima qualidade de vida para os envolvidos, seja o próprio doente 
sejam seus familiares.

2.3. Declaração Internacional de Direitos Humanos das Pessoas 
Idosas (Conferência de Especialistas de Viena, 2018)

A Declaração Internacional de Direitos Humanos das Pessoas Idosas 
foi elaborada em Viena, nos dias 12 e 13 de novembro de 2018, por 
especialistas de 36 países. 

Os resultados desta Conferência, que foram encaminhados para o 
Grupo Aberto de Trabalho sobre Envelhecimento (OEWGA) das Nações 
Unidas, proclamaram o direito do idoso a iguais oportunidades, com ên-
fase à sua integração junto a tecnologias, como forma de impedir a se-
gregação e o isolamento social. A Declaração reconhece que, não raro, 
há discriminação etária quanto à aprendizagem, representando, a idade 
avançada, um obstáculo ao domínio das novas tecnologias, cujo controle 
é detido, principalmente, pelas novas gerações:

Lembre-se de que as tecnologias têm o potencial de transfor-
mar a maneira como o apoio é oferecido às pessoas idosas, 
manter ou fortalecer suas capacidades, permitir-lhes viver vi-
das autônomas, independentes e dignas, melhorar seu bem- 
estar emocional e aumentar as oportunidades de educação e 
aprendizagem ao longo da vida e participação na sociedade 
em igualdade de condições com os outros.15  

O documento traz, ainda, uma importante referência ao consentimen-
to prévio e contínuo à introdução, ao uso e à retirada de tecnologias, des-
tacando, inclusive, aquelas que se destinam ao prolongamento da vida. 
Tudo isso releva a característica de necessariedade dos direitos da perso-
nalidade, cujo exercício depende da vontade discernida e da competência 

15 ONU, 2018, tradução nossa.
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para tomada de decisões. O idoso, na construção da sua pessoalidade, 
tem a faculdade de escolher o que melhor lhe convier: aprender com as 
novas tecnologias ou ficar à margem delas. Por isso a Declaração retrata 
o direito da pessoa idosa de se envolver no processo de desenvolvimen-
to, fornecimento e monitoramento do uso de tecnologias, de acordo com 
suas necessidades e preferências.

3. CONCLUSÃO

A adoção de documentos internacionais por diversos Estados de-
monstra a intenção de construção de políticas públicas e normas internas 
adequadas, valorizando a temática do idoso.

Após uma breve evolução dos principais documentos internacionais, 
ressaltamos o conteúdo de três deles que, elaborados em momentos 
importantes, refletiram as necessidades e o grau de conscientização que 
as circunstâncias fático-históricas demandaram.

A proposição de abordar a saúde do idoso teve por construção uma 
perspectiva ampla, não apenas sob o ponto de vista biológico, mas tam-
bém psicológico, existencial e cultural. Por isso mesmo, realçamos tre-
chos dos documentos que trouxeram expressa contribuição à autonomia 
na tomada de decisão acerca do tratamento desejado, nisso envolvidos 
os cuidados paliativos, as diretivas antecipadas e as tecnologias utiliza-
das em final de vida.

Destacamos, também, por meio dos documentos, a necessidade de 
enfrentar o problema da migração e o reflexo causado no abandono ou 
isolamento social do idoso. Aliás, isolamento que pode ser mitigado com 
a sua integração ao mundo digital e às novas tecnologias.

Se a nossa contribuição é voltar o olhar para questões existenciais 
tão prementes, enfrentá-las, concretamente, é o grande desafio. Sabemos 
da necessidade de facilitar o acesso a meios de se exercitar o livre de-
senvolvimento da personalidade em todas as idades (o gozo de cuidados 
paliativos, acesso a medicamentos para controle de dor, aprendizagem 
e acesso a instrumentos tecnológicos que encurtem as distâncias e o 
isolamento). A grande questão é tornar efetivos esses direitos por meio 
de atitudes, com implementação de políticas adequadas.
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CAPÍTULO 8

TECNOLOGIAS E DIREITOS HUMANOS NA 
EXPANSÃO GLOBAL DA COVID-191

Fabrício Bertini Pasquot Polido2 

“Não sou muito otimista em relação a uma mudança total. 
Não iremos despertar amanhã, no final desse surto epidêmi-
co, com uma mentalidade coletiva nova. Tenho dúvidas das 
mudanças que se alcançam por via do medo. Gostaria, no en-
tanto, de acreditar que haverá lições importantes: por exem-
plo, uma percepção mais clara da importância do Estado, dos 
sistemas públicos de saúde e de educação, do ideal da coo-
peração solidária em vez da competição e da exclusão”. [Mia 
Couto, “O vírus não pode ser o vilão da história” (2020)]

1 Este artigo foi elaborado com base nas atividades de investigação conduzidas pelo autor 
nos projetos “Estado e Mundialização: Fronteiras do Trabalho e Tecnologias” e “Cultura, 
Direito Comparado e os desafios do Direito Internacional na Ordem Global”, da linha 
de pesquisa “História, Poder e Liberdade”, do Programa de Pós-Graduação em Direito 
da Universidade Federal de Minas Gerais e do Grupo Interinstitucional de Pesquisa 
em Ciberdireito (DGP/CNPq) da UFMG. O autor agradece imensamente à Profª. Márcia 
Trivellato, Mestra pela Universidade Federal do Sergipe e Doutoranda do PPGD-UFMG 
pela assistência de pesquisa.

2 Professor Adjunto de Direito Internacional, Direito Comparado e Novas Tecnologias da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Professor do 
corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito e do Programa de Pós-
Graduação em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da UFMG. Doutor em 
Direito Internacional pela Universidade de São Paulo-USP e Mestre pela Universitá 
degli Studi di Torino/Itália. Foi pesquisador visitante – nível Pós-Doutorado – junto ao 
Instituto Max-Planck de Direito Internacional Privado e Comparado, Hamburgo e Senior 
Fellow do Instituto Weizenbaum para Sociedade Conectada. Foi professor visitante nas 
Universidades de Kent/Reino Unido, Humboldt-Universität zu Berlin, Roma II (Tor Vergata), 
Barcelona e Buenos Aires. É membro, dentre outros, da Associação Americana de Direito 
Internacional Privado, International Law Association e do Observatório Brasileiro de Direito 
Internacional Privado – Brazilian PIL Watch. Fundador do Instituto de Referência em 
Internet e Sociedade – IRIS e Coordenador do Centro de Estudos Jurídicos Transnacionais 
e Comparados e Grupo de Estudos Internacionais em Propriedade Intelectual, Internet e 
Inovação – GNet da UFMG. Advogado e parecerista. E-mail: <fpolido@ufmg.br>.



TECNOLOGIAS E DIREITOS HUMANOS NA EXPANSÃO GLOBAL DA COVID-19

157

1. Introdução

O mundo que conhecemos parou quase por completo com a grave 
crise sanitária internacional deflagrada pela pandemia da Covid-19. O si-
lencioso coronavírus também nos mostrou o quanto as vidas em quaren-
tena e isolamento importam; mostraram ser interdependentes do mundo 
digital, das tecnologias e de suas soluções aparentemente neutras. Em 
distintas partes do globo, medidas de isolamento e distanciamento social, 
aliadas às aplicações tecnológicas, também expuseram os genuínos pa-
radoxos da pós-modernidade. Revelam o quanto somos e o quanto ainda 
nos tornamos mais encilhados em nossas realidades virtuais e bolhas de 
internet, ao mesmo tempo em que nos fazem ansiar pelo contato físico 
e presencial; levam a descobrir as possibilidades de uma vida desacele-
rada e menos frenética, em reclusão e próxima daqueles com quem nos 
relacionamos contratualmente em família ou afetivamente, mas postulam 
a necessidade de solidariedade, alteridade e maior compreensão sobre 
os benefícios de conviver diariamente com nossos semelhantes, respeitar 
e proteger o meio ambiente e os animais, e trilhar as fases evolutivas 
da vida. E curiosamente, sobretudo por sociedades cada vez mais se-
duzidas pela desinformação, pelo culto aos falsos deuses messiânicos, 
nos embalos da pós-democracia e da pós-verdade, os paradoxos tam-
bém denunciam o mais essencial. A humanidade precisa confiar mais nas 
conquistas, nas melhorias de condições de vida oferecidas pela ciência. 
Devemos ser diariamente tributários da força e da onipresença da Terra, 
da natureza e do conhecimento e a elas recorrer quando temos de retornar 
às nossas próprias origens. 

Com a rápida disseminação do coronavírus, tendo como epicentro 
inicial a região de Wuhan na China, em dezembro de 2019, e as seguidas 
mortes causadas pela expansão global da Covid-19, tudo mais se trans-
formou em crises. Passamos por transições necessárias, pontes que nos 
fazem repensar o que teremos adiante, como enfrentaremos nossas pró-
prias angústias, ansiedades e como amadurecemos. Entretanto, como 
adverte Mia Couto na cirúrgica opinião trazida à baila na epígrafe deste 
capítulo, talvez a humanidade não passará por mudanças radicais, como 
se poderia pressupor. A mentalidade coletiva não tende a transformar-se 
repentinamente e a favor de maior coesão social e solidariedade. 

Ao migrarmos para um campo frequentemente repleto de entusiasmo, 
questões da agenda global das tecnologias e inovação têm sido atualmente 
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mais do que repetidas em artigos, blogs, vídeos, webinars e podcasts, 
sempre com olhares para governos e busca de ‘soluções eficientes' para 
prevenção e contenção da pandemia. Todavia, sem descuidar de olhares 
interdisciplinares e mutissetoriais, a combinação entre usos e aplicações 
tecnológicas e objetivos de combate ao coronavírus por distintos países 
apresenta desafios concretos e questões relevantes para indústria, so-
ciedade civil, vida das comunidades nos ambientes digitais e para além 
deles (POLIDO, 2020a). 

A escalada da pandemia da Covid-19 despertou uma enorme atenção 
da comunidade internacional e especialistas em tecnologias quanto aos 
riscos trazidos a indivíduos, grupos, empresas e organizações em várias 
frentes, como vigilância e censura online, desinformação, “fake news” e 
segurança cibernética (KITICHIN, 2020). Muitos desses riscos também 
se associam a violações de direitos humanos em escala doméstica e 
transnacional, praticadas por atores estatais e não estatais partindo de 
soluções reativas do ponto de vista das tecnologias, ou segundo Morozov 
(2000, p.3), do “solucionismo tecnológico”3. Trata-se de forma sutil de 
emplacar bandeiras nacionalistas a partir das tragédias de projetos neoli-
berais, aplicando-se “emplastros digitais” sobre os danos sociais. 

Em suma, parece estarmos numa sociedade cada vez mais aposta-
dora no esvaziamento da política e de promessas abstratas de emancipa-
ção civil, expressões culturais, da tolerância, da diversidade e respeito à 
vida democrática e muito mais sedenta pelas praticidades, “expertises”, 
pela autonomia empreendedora e pela intensa midiatização no ambiente 
digital (MAZZUCATTO 2013; HEEP, 2019). Alguns até fazem valer a sina de 
bastiões e sectários de uma pós-ideologia, quase seita, de modo a sacra-
lizar a exacerbada confiança em tecnologias preditivas, resultados exatos 

3 Como observam Lopes e Polido (2020), o ceticismo com o cenário global, de tragédias 
e vidas perdidas durante os tempos do Coronavírus, faz com que potenciais transforma-
dores da academia e políticas multidisciplinares considerem abordagem mais universal 
dentro das diferenças e menor dose de absenteísmo;  reclamam-se proposições, entre 
estudos no direito internacional público/privado, que considerem elementos constru-
tivos e orientados para as políticas. Dessa forma, questões sobre reconstrução eco-
nômica (ao invés de simplesmente 'recuperação econômica'), tecnologias disruptivas, 
mercados de trabalho, acesso ao crédito serão destacadas nas conversas sobre gover-
nança global e enfrentamento da Covid-19. Trata-se antes de “choque de realidade” ao 
invés  “mudança de mentalidade” no Pós-pandemia.
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e domínio de máquinas inteligentes. Talvez seja o pretexto para aliviar a 
dura realidade das gritantes desigualdades socioeconômicas, da pobreza 
e da destruição ambiental, do local ao global, e fazer com que indivíduos, 
grupos, comunidades deixem de enxergar, experimentar e lidar com fatos 
e eventos desagradáveis4. No campo do Direito, categorias mais elemen-
tares da constituição, dos códigos, das leis – classicamente marcos das 
relações civis, da educação cidadã, da democracia e direitos humanos, 
sobretudo diante dos sucessivos processos políticos dos longos séculos 
XIX e XX, cedem lugar ao império do algoritmo, do software, da máquina, 
do poder computacional são todos alavancados a status hegemônico, ex-
poentes de um ethos organizador, mediador, capacitador, influenciador 
sobre o espaço de interações sociais. São baseados também na despos-
sessão ou destituição digital do indivíduo e de suas informações, motores 
mais fluentes do capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 2019)5.

O efeito “disruptivo” da Covid-19 sobre várias partes do globo, do Oriente 
ao Ocidente, contudo, demonstrou vários fracassos comuns, em escala e de 
difícil contestação. Percebemos as graves deficiências dos sistemas de pro-
teção social e do trabalho, exponenciados pelas desigualdades e exclusões 
nos países do globo. Muitos fingem inexistir compromissos internacionais 

4 Morozov (2020, p.2), por exemplo, estabelece o argumento de que após décadas de 
políticas neoliberais, que fomentaram a crença de reconstrução do mundo no Pós-
Guerra, planos de austeridade, desregulação e privatizações, desde o Estado mínimo 
ao "Estado sem Estado", o solucionismo é reativo. Ele desarma, desativa e descarta 
qualquer alternativa política. Segundo o autor, enquanto o neoliberalismo reduz os gas-
tos públicos, o solucionismo encurta a imaginação pública. O mandato solucionista 
seria o de convencer o público de que a única forma legítima de tecnologia digital é 
romper com os padrões vigentes, de revolucionar tudo quanto seja possível exceto a 
maior instituição da vida moderna, o mercado.

5 Na passagem seminal da obra de Shoshana Zuboff (2019, p. 100), são destacadas 
as interconexões  entre mediação computacional, mercantilização do comportamento, 
destituição digital e capitalismo de vigilância: "The commodification of behavior under 
surveillance capitalism pivots us toward a societal future in which market power is 
protected by moats of secrecy, indecipherability, and expertise. Even when knowledge 
derived from our behavior is fed back to us as a quid pro quo for participation, as in the 
case of so-called “personalization,” parallel secret operations pursue the conversion 
of surplus into sales that point far beyond our interests. We have no formal control 
because we are not essential to this market action. In this future we are exiles from our 
own behavior, denied access to or control over knowledge derived from its dispossession 
by others for others. Knowledge, authority, and power rest with surveillance capital, for 
which we are merely 'human natural resources'. We are the native peoples now whose 
tacit claims to self-determination have vanished from the maps of our own experience".
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dedicados a manter a humanidade de modo intergeracional, como segun-
do a Agenda 2030 da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
ou mesmo conforme o frágil slogan programático do Trabalho Decente, 
pelas lentes da Organização Internacional do Trabalho. Comprovamos a 
derrocada dos cânones econômicos liberais fundados na preservação do 
capital rentista e planos de austeridade fiscal padronizados (de toda sorte, 
forjados em ‘colleges' e departamentos universitários recheados de ho-
mens brancos, de cabelos claros e elitistas). Constatamos a ausência de 
governança e coordenação de organizações internacionais para prevenir e 
remediar as graves crises sanitárias, a exemplo de tudo quanto as Nações 
Unidas, a Organização Mundial da Saúde e a União Europeia têm receio de 
aceitar. Por fim, se possível a provocação, ainda que a título introdutório, 
reconhecemos a indispensável necessidade e presença do Estado, das 
estruturas de solidariedade, de assistência, de qualidade educacional, de 
geração e distribuição de renda, pleno emprego, gerenciamento e acesso 
à saúde pública e integração maciça de estruturas logísticas, de abaste-
cimento e segurança. Inevitavelmente, caminharemos para iminência de 
adoção de planos não de recuperação ou retomada, mas antes de recons-
trução econômica para muitos dos países que enfrentam e enfrentarão as 
mazelas expostas pela pandemia da Covid-19.

Por que, então, contribuir para abertura de debates que integrem tec-
nologias e direitos humanos na ordem global, partindo-se das experiências 
observadas e vividas com a Covid-19 ao longo de 2020? Paralelamente 
às avenidas teóricas e combativas na academia e do engajamento da 
sociedade civil para contenção do coronavírus e tratamento de doentes 
da Covid-19 (por exemplo, no campo de desenvolvimento de vacinas e 
antivirais; alternativas de colaboração em pesquisa no campo da saúde 
pública; acesso a medicamentos; forças-tarefa para financiamento de pes-
quisa e desenvolvimento tecnológico), em tempos pandêmicos as tecno-
logias podem igualmente responder pelos maiores riscos e relativizações 
em torno da observância de padrões de proteção dos direitos humanos. 
Ao buscar o enfrentamento da Covid-19, atores estatais e não estatais 
também colocam à prova a observância de padrões democráticos, desres-
peitam integridade e privacidade de indivíduos e grupos, desconsideram 
liberdades comunicativas e informativas e empregam formas não menos 
imperceptíveis de violência. 
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Por mais que as tecnologias possam promover segurança, melhorias 
nas condições de vida, acesso ao conhecimento, acelerar os contatos e 
executar, existem vazios, incompletudes e opacidades a serem revelados. 
Se assim não fosse possível, não haveria necessidade de uma espécie 
de “destravamento” em termos éticos, morais e de justiça. Para tratar 
de algumas dessas questões, o presente capítulo será dedicado a abor-
dar quatro temas centrais que exploram fronteiras das tecnologias, das 
aplicações da própria Indústria 4.0, processos de transnacionalização e 
efetividade dos direitos humanos na escalada da Covid-19: vigilância e 
censura online; desinformação e fake news; segurança cibernética; e pri-
vacidade, saúde pública e sistemas inteligentes. 

2. Vigilância e censura online

O primeiro tema diz respeito ao movimento global de vigilância e cen-
sura na internet. Os últimos anos presenciaram a explosão de leis nacio-
nais e práticas estatais que estabelecem filtros e controle de conteúdo 
em plataformas, sites e aplicativos, em grande parte sob o fundamento 
de coibir discurso de ódio, práticas terroristas, incitação à violência e fake 
news nas redes sociais. Em verdade, são mecanismos que escancaram 
autênticas motivações políticas, culturais e religiosas de governos locais 
para interferir na liberdade de imprensa, no engajamento cívico, na per-
seguição de opositores e na autonomia informacional de cidadãos, além 
de estabelecer estratégias de monitoramento da vida digital (FREEDOM 
HOUSE, 2018; ZITTRAIN, 2017, p.17). Países como Cingapura, Filipinas, 
Índia, Rússia, Turquia, Venezuela e Vietnã e, mesmo, Alemanha e França 
têm sido duramente criticados por subverter a observância dos direitos 
fundamentais online a pressões extremistas e que colocam em risco a 
liberdade de expressão, o exercício da cidadania digital, a natureza global 
e colaborativa da Internet (POLIDO, 2020b)6.

6 Uma das vertentes analíticas, como a esposada no Relatório Freedom on the Net parte 
da constatação de que muitos países analisados tendem a adotar leis e práticas cada 
vez mais restritivas, conducentes com formas de "autoritarismo digital", baseadas em 
sistemas de censura e vigilância automatizada. Segundo o Relatório, "como resultado 
dessas tendências, a liberdade global da Internet diminuiu pelo oitavo ano consecutivo 
em 2018". E prossegue: "(...) Dos 65 países avaliados, 26 apresentaram um declínio 
geral desde junho de 2017, em comparação com 19 que registraram melhorias líquidas. 
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Em relação a esses aspectos, o Marco Civil da Internet (Lei  
n. 12.965/2014) é prestigiado por representar a vanguarda da regula-
ção de direitos de usuários da Internet no Brasil, consistentes com as 
liberdades civis, informativas e comunicativas previstas na Constituição 
e tratados de direitos humanos de que o Brasil é parte7. Antes da explo-
são mundial da Covid-19, a China mesmo teria sido pivô de episódio de 
supressão de informações oficiais sobre a doença, ao proibir médicos de 
divulgar informações boletins e fazer desaparecer notícias e postagens 
em redes sociais sobre o epicentro do coronavírus em Wuhan (YUAN, 
2020). Deixando aspectos polêmicos de lado, a censura online não se 
resume à esfera informacional e manifestação da opinião. Ela é capaz de 
trazer prejuízos reais para a saúde pública, meio ambiente e a segurança 
de indivíduos e desempenho das instituições democráticas. Inovação e 
tecnologias devem buscar mecanismos para detectar e afastar práticas 
de censura online, colocando todos os atores sociais em alerta e aptos 
para relatar, tanto quanto mais for exaustivo, todas formas de restri-
ção e ataques sofridos às liberdades na rede (POLIDO, 2020a). Mais 
recentemente, as empresas de tecnologia também foram indicadas como 
responsáveis por colaborar com atores estatais tanto nas ações de vigi-
lância de usuários e cidadãos, desde os eventos emblemáticos envolven-
do a Agência Nacional de Segurança (caso “Snowden”) e a repercussão 
das operações de influência de autoridades russas sobre eleições que 
levaram Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Vigilância e 
censura online têm caminhado lado a lado e são mais intrusivas na es-
fera de direitos da cidadania do que uma simples análise do ponto de 
vista de pretensões e direitos subjetivos de privacidade poderia sustentar 
(GOLDSMITH, WOODS, 2020). 

Em tempos de Covid-19, práticas de vigilância por atores estatais e 
não estatais tornam-se mais sutis. Elas tendem a normalizar, como será 
retomado adiante, a derrogação da privacidade e integridade a partir da 
relativização de liberdades digitais (como a liberdade de expressão, direi-
tos de acesso à informação e comunicação na Internet). Como anteparo, 

Os maiores declínios ocorreram no Egito e no Sri Lanka, seguidos pelo Camboja, Quênia, 
Nigéria, Filipinas e Venezuela" (FREEDOM HOUSE 2018).

7 Em especial, cf. Art. 19 do Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos de 
1966 (Decreto  no  592/1992); Arts. 13 e 14 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos de 1969 (Pacto de São José da Costa Rica, Decreto  no 678/1992).
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governos e autoridades públicas têm buscado legislar com base na defesa 
do interesse público e emergência nacional de saúde, e contar com res-
paldo de conglomerados de Internet e novas tecnologias. Os riscos mais 
acentuados, portanto, estão na normalização da censura e vigilância como 
se fossem componentes naturais de uma Internet madura, promissora e 
avançada (GOLDSMITH, WOODS, 2020). O “novo normal” parece dar vida 
a uma espécie de Big Data social e “eticamente responsável”, mas que 
na verdade sucumbe ao Big Other: concomitantemente, a aplicação das 
leis imperativas, de segurança sanitária e alimentar, e exercício de poder 
de polícia pelo Estado recorrem a tecnologias de biometria, reconhecimen-
to facial, geoposicionamento ou mesmo ao acesso a dados pessoais (por 
compartilhamento ou fornecimento direto) que tenham sido coletados e 
tratados por empresas de telecomunicações e de Internet8.

3. Desinformação, “fake news” e segurança informacional

Notícias falsas, manipulação de conteúdo e desinformação também 
são constantes no ambiente digital. A expansão da pandemia da Covid-19 
redobrou a preocupação de especialistas em torno dos mecanismos refor-
çados de “segurança informacional” (que não se confunde com segurança 
cibernética, vertente mais ampla) (POLIDO, 2020a). Ela é componente 

8 O Brasil é grande celeiro para experiências recentes, como a controvérsia constitucional 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal com o julgamento da Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 6387, relatada pela Min. Rosa Weber. O STF sustou 
os efeitos da Medida Provisória 945/2020, que estabelece, dentre outras, a obriga-
ção de compartilhamento de dados pessoais de usuários de telefonia, por parte das 
operadoras, para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O fundamento 
de urgência da MP 954 teria sido o de viabilizar a pesquisa censitária por meio de en-
trevistas telefônicas durante o período de isolamento e quarentena do Covid-19. O STF, 
além de entender potenciais violações aos direitos fundamentais à privacidade e sigilo 
de dados, como na Constituição (e já antecipando leituras da Lei Geral de Proteção de 
Dados), observou que o Regulamento Sanitário Internacional da OMS, incorporado ao 
ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 10.212/2020, afasta a possibili-
dade de processamentos de dados desnecessários e incompatíveis com o propósito de 
avaliação e manejo dos riscos à saúde. Outra polêmica em curso diz respeito a progra-
ma de privatizações do Executivo sobre o Serviço Federal de Processamento de Dados 
- Serpro e Dataprev, ambos operando uma série de bancos de dados pessoais e dados 
pessoais sensíveis de titularidade nacionais e estrangeiros residentes no Brasil (por 
exemplo, CPF, registros de todos os CNPJs; dados referentes à CNH digital; Imposto de 
Renda; Renavam; e dados de órgãos de inteligência como a Abin e a Polícia Federal).
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central das capacidades institucionais de governos, empresas e organi-
zações de produzir e compartilhar informações acuradas, baseadas em 
fontes confiáveis e, no caso de emergência sanitária, de autoridades inter-
nacionais e domésticas, como a OMS e Ministérios da Saúde dos países. 
A circulação de notícias falsas e conteúdo manipulado sobre formas de 
contágio e transmissão da Covid-19, na esteira do que já ocorria em lar-
ga escala com ofensivas antivacinação, torna-se a exponencial de novas 
modalidades de ‘conteúdo nocivo’. Todas elas transcendem plataformas 
e redes sociais e revelam, acima de tudo, as faces brutais da geopolítica 
da desinformação.

Exemplos recentes foram potencializados por autêntico casamento 
de conveniência entre a pandemia da Covid-19 e teorias conspiracionis-
tas, negacionistas e o próprio autoritarismo que ronda as sociedades e 
a esfera política em escala global. Em episódios envolvendo a Rússia e 
Serviço de Ação Externa da União Europeia, a mídia estatal russa e pró- 
Kremlin promoveu campanha de que o coronavírus representaria a mais 
letal “arma biológica” desenvolvida pela China, Estados Unidos e Reino 
Unido9. O objetivo das ações seria justamente o de agravar a situação de 
crise dos sistemas públicos de saúde desses países, além de estimular 
desconfiança da população nas medidas de enfrentamento da Covid-19.  

A China, por sua vez, havia deixado de comunicar, de forma precisa, 
os dados relativos ao início da pandemia no país à OMS, bem como as for-
mas de contágio na população, o que gerou imediata crítica internacional à 
conduta do governo central. Esse dado isoladamente não poderia, contudo, 
validar teses científicas sobre origem do vírus, como inveridicamente circu-
laram, à exaustão, em postagens e mensagens pelas plataformas (POLIDO, 
2020a); ou legitimar qualquer discurso generalizando uma espécie de tec-
noautoritarismo, que, no extremo, também demonstra a contenda patética 
e hipócrita de muitos finados cultores neoliberais (MOROZOV, 2020).

O fato é que a construção de narrativas contra a batalha científica e 
médica para deter o coronavírus veio bater com força à porta dos países, 
ameaçando instituições democráticas e a onipresença do conhecimento. A 

9 Russian media ‘spreading Covid-19 disinformation’. The Guardian. 18 March 2020. 
Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/russian-media-s 
preading-covid-19-disinformation>
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emergência da Covid-19 demonstrou que a desinformação online perma-

nece com manifesto potencial de prejudicar populações, minorias, grupos 

e, definitivamente, afetar economias nacionais. Estudos científicos supor-

tam evidências de que quarentena e isolamento de doentes em crises 

pandêmicas são cruciais para a recuperação dos mercados, desenvolvi-

mento sustentável em torno da proteção da vida e saúde e redução de 

vulnerabilidades (KISSLER et all, 2020, p.863; FARIAS, 2020).

A depender do método e das escolhas puramente pessoais, a desin-

formação tem o condão de incitar deliberadamente o público a condutas 

que expõem a sociedade e o meio ambiente a riscos e a danos potenciais 

ou reais, em escalas de gravidade e de responsabilidade muito maio-

res do que aquela da expressão de uma ideia ou opinião indesejada ou 

contrária a “ideologias”. Sociedade civil, indústria e academia têm seria-

mente levado adiante, em frentes distintas e complementares, tarefas 

de compreender a enfrentar as consequências da desinformação online. 

Ferramentas de detecção em plataformas, verificação de fatos, compar-

tilhamento de estudos, relatórios e indicadores científicos por base de 

dados de universidades e centro de pesquisa continuarão em alta na luta 

contra o descompromisso com a verdade e o conhecimento, de modo a 

fortalecer o papel da internet e novas tecnologias como aliadas sociais 
cruciais a combater a pandemia no mundo (POLIDO, 2020a).

A dificuldade de percepção, contudo, está na sutileza das formas. 
Nesse momento, é sempre prudente evitar confusões entre categorias de 
desinformação online, manipulação de conteúdo e notícias falsas, para 
que as respostas em termos de políticas e atuação de advocacia sejam 
consistentes em relação a imperativos constitucionais, como segurança, 
justiça e liberdades civis. Essa tem sido a carência, muitas vezes, dos 
sucessivos apelos e narrativas de leis e programas nacionais de controle 
e repressão de crimes cibernéticos, ao buscar tipificações para crimes de 
“fake news”, com riscos efetivos à liberdade de expressão e imposição de 
novas manifestações de autoritarismo digital (POLIDO, 2020b). 

O fato é que, ainda em meio à repercussão da Covid-19 em diferen-
tes partes do globo, ações de desinformação online, especialmente por 
manipulação de conteúdo e produção de notícias falsas passaram a ser 
articuladas como estratégias híbridas, que transitam entre “information 
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warfare” e “cyber warfare” no campo da política interna ou externa10. No 
caso da pandemia em curso, ações desinformativas e manipuladoras são 
empregadas por indivíduos, grupos, empresas ou agentes de governo para 
desestabilizar medidas de políticas de segurança sanitária recomendadas 
pela OMS e adotadas por Estados. 

No Brasil, Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais 
foram acompanhando boletins e diretrizes da organização e consultando 
especialistas para esclarecer e incentivar a população a medidas de dis-
tanciamento social e quarentena. Aos poucos, a realidade de convivência 
com a Covid-19 e a destruição causada em várias partes do globo também 
serviram para antecipar uma série de premissas a serem validadas na ex-
periência brasileira. As práticas desinformativas deliberadamente trazidas 
à cena por agentes políticos, seja, pelo negacionismo de dados científicos 
e estatísticas epidemiológicas, não foram capazes de desmobilizar muitas 
camadas da população. Serviram para comprovar o que já sentíamos: 
a total inadequação do modelo vigente de política econômica baseada 
em absenteísmo generalizado quanto às demandas de proteção social; a 
intensa dependência industrial e tecnológica por insumos essenciais em 
graves emergências sanitárias; a obsessão de agentes de poder por pos-
tulados provinciais, obscurantistas e de “junk science”, e que inspiram, 
inclusive, alguns projetos de leis e decisões judiciais no país.

Mais recentemente, o Brasil sentiu os efeitos negativos das múltiplas 
frentes da desinformação e manipulação de conteúdo online. Elas têm con-
tribuído para desmantelar os próprios fundamentos da disciplina legal do uso 
da Internet, além de expor a irresponsabilidade de agentes políticos e che-
fes de Estado e os embates com plataformas e mídias sociais. Postagens 
do presidente Bolsonaro, removidas pelo Twitter, buscaram desautorizar 

10 Cabe aqui uma breve distinção: guerra de informação (Information Warfare) é admitida 
como conceito que envolve o uso do espaço de batalha e o gerenciamento de tec-
nologias da informação e comunicação (TICs) para assegurar vantagens competitivas 
sobre oponentes ou adversários. Ela oferece palco para manipulação de informações 
confiáveis por um alvo sem a consciência do alvo, para que o alvo tome decisões con-
tra seus interesses, mas no interesse daquele que conduz a guerra de informações 
(SCHWARTAU, 1996). A noção de guerra cibernética (cyber warfare) é mais estrita, pois 
envolve o uso de tecnologias destinadas ao ataque de países, governos e populações, 
causando danos comparáveis à guerra real; trata-se de visão mais adequada para en-
dereçar os 'ataques cibernéticos', que que causam danos físicos a pessoas e objetos 
no mundo real (O’CONNELL, 2012, p.187; LUCAS, 2017).
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informações oficiais e base de conhecimento científico sobre a doença 
com o objetivo de disseminar informações sobre o uso de Cloroquina, 
medicamento de variada eficácia em pacientes de Covid-19. Em episódio 
anterior, seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, reproduziu vídeo do Dr. 
Dráuzio Varella fora de contexto para endossar opinião não consentânea 
com o estágio de desenvolvimento da pandemia para contestar as medi-
das adotadas pela OMS e distorcer debate travado simultaneamente nos 
Estados Unidos (POLIDO, 2020a)11. 

Essas condutas comprovam outra constante na guerra informacional 
que suporta a desinformação online e manipulação de conteúdo: a ambi-
valência proposital dada por governantes e mandatários aos sentidos da 
liberdade de expressão, da opinião política e dos deveres pessoais nos 
cargos que exercem. Não se trata propriamente de grau de toxicidade na 
forma como as ideias são expressas, mas, sim, dos efeitos nocivos que 
elas representam para a vida, saúde pública e meio ambiente. Em graus 
idênticos, essas condutas produzem efeitos deletérios para os direitos 
humanos, desenvolvimento da personalidade, exercício da cidadania e a 
finalidade social da internet12.

11 No fechamento deste artigo, a propósito da oportuna discussão sobre os riscos às 
liberdades comunicativas e informativas implicados na aprovação expedita dos Projetos 
de Lei de números 2630 e 1429 (“Lei Brasileira sobre Liberdade, Transparência e 
Responsabilidade na Internet”) com intuito de combate às fake news no Brasil, exce-
lente ensaio é publicado na Foreign Affairs a respeito das ditaduras digitais (KENDALL-
TAYLLOR; FRANTZ, WRITGHT, 2020, p. 111). A narrativa punitivista e controladora em 
torno das ‘fake news' e conteúdo desinformativo normalmente contamina políticas nor-
mativas envolvendo relações civis e políticas. Todavia, convivendo paralelamente com a 
cruzada oficial contra as ‘fake news', também o uso de bots, disseminadores artificiais 
e dispositivos de vigilância por agentes políticos e chefes de Estado (a exemplo do 
relatado em Bahrein, China, Coreia do Norte,  Rússia e Uganda) serve para “legitimar” 
discursos sobre regimes autocráticos; reforçam coletivamente a mensagem de “lega-
lidade” para adoção de medidas de intervenção na vida política e social e campanha 
governamental de influência da opinião pública.

12 Qualquer inferência ao Art. 2º, do Marco Civil da Internet, não poderia ser meramente 
consequencialista na tomada de decisões judiciais ou corporativas de remoção de 
conteúdos considerado nocivos, odiosos ou desinformativos, mesmo porque qualquer 
liberdade discursiva, comunicativa ou informativa não seria absoluta, mas se coaduna 
com outros princípios eleitos pelo legislador para guiar o uso da internet no Brasil (“Art. 
2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade 
de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos 
humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios 
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As discordâncias vão mais além de acusações descabidas de cen-
sura por parte de opositores políticos e de plataformas de Internet, ou 
movida por forças ocultas externas. Elas pressupõem a discussão sobre 
imperativos éticos e compromissos com a verdade, a forjar cenários muito 
sensíveis para a interlocução e os destinatários das mensagens. A cons-
trução de narrativas contra a batalha científica e médica para deter a rota 
de expansão da Covid-19 no globo chegou com força em vários países, 
ameaçando instituições democráticas e a onipresença do conhecimento. 
A emergência e a consolidação da pandemia demonstram, dia após dia, 
que a desinformação online pela manipulação de conteúdo e notícias fal-
sas tem o manifesto potencial de prejudicar populações, minorias, grupos 
e, definitivamente, afetar economias nacionais.

Como, então, endereçar a desinformação em tempos de Covid-19? 
Sociedade civil, indústria, advocacia, Judiciário e academia têm seria-
mente conduzido, em ações complementares, tarefas de compreensão 
e enfrentamento das desinformação online associada à pandemia. Elas 
afetam infraestrutura críticas e de saúde pública, podendo intensificar per-
das incalculáveis para as populações. Ferramentas de detecção em pla-
taformas, verificação de fatos, compartilhamento de estudos, relatórios 
e indicadores científicos por base de dados de universidades e centro de 
pesquisa, assim como cooperação e capacitação técnicas, permanecem 
como fontes confiáveis para auxiliar sociedades no combate à pandemia.  
São tarefas compartilhadas que reforçam o papel da internet e novas 
tecnologias como “aliadas sociais cruciais”. No presente estágio, elas 
reúnem esforços para contenção da infecção e tratamento de doentes da 
Covid-19. Experiências recentes ao redor do mundo, passando pela China, 
Coreia do Sul, Japão e Europa demonstraram soluções bem-sucedidas, 
com as devidas ressalvas às questões de vigilância cibernética e privaci-
dade de cidadãos que ficariam para discussões futuras.

4. Segurança cibernética

A expansão global da Covid-19 trouxe consigo outras preocupações 
para além da saúde pública e uma delas relaciona-se com a segurança 

digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre 
iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da 
rede”).
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cibernética em períodos de vulnerabilidade. Governos, órgãos legislativos 
e judiciários, empresas de Internet, sociedade civil e academia têm res-
pondido de distintas formas e velocidades enquanto ataques cibernéti-
cos e criminalidade nas redes se sofisticam em curto período de tempo.  
Segundo recente relatório da Europol, o quadro de pandemia e as medi-
das de isolamento em resposta à emergência sanitária global, decretada 
pela Organização Mundial de Saúde, criaram o cenário propício para a 
atua ção de criminosos cibernéticos em distintos países da União Europeia 
(EUROPOL, 2020). Evidentemente, isso ocorreu pelo aumento do número 
de pessoas em quarentena em suas casas, a executar tarefas de traba-
lho remoto, sozinhas ou a cuidar de familiares, a consumir produtos e 
serviços online, a se comunicar e interagir com o mundo digital de modo 
massivo e em larga escala. Esse cenário sugere elevação de indicadores 
relacionados aos incidentes de segurança e crimes cibernéticos (ainda 
que não inéditos), contudo potencializados paralelamente à mobilidade do 
coronavírus ao redor de várias regiões do globo.

Existem várias modalidades de ataques cibernéticos que permanecem 
diante não apenas de vulnerabilidades sistêmicas das redes informáticas 
e computacionais, mas também da emergência pandêmica: a dissemina-
ção de aplicativos maliciosos para roubo de dados e vigilância de usuários 
de internet; ataques distribuídos de negação de serviço (conhecidos como 
DDOs – “Distributed Denial of Service”, em inglês, e que resultam em aces-
so negado ao usuário à websites e aplicativos); fraudes online; exploração 
sexual infantil; operações arquitetadas e executadas a partir da “dark web” 
(que não se reduz à “deep web”13); e as já conhecidas “ameaças híbri-
das”. No campo da política e relações internacionais, amea ças híbridas 

13 A deep web compreende uma camada específica da grande rede que é a internet e 
que reúne páginas e informações não acessíveis por ferramentas de busca como as 
conhecemos. Ela é a infraestrutura que suporta uma espécie de “internet invisível” para os 
usuários convencionais, diferentemente da internet que utilizamos diariamente (internet 
superficial). Na deep web estão informações usualmente não indexadas e sites que não 
aparecem nos resultados de busca por ferramentas comerciais mais comuns baseadas 
nos rastreadores mais comuns (Google, Bing, Yahoo!, Ask.Com., Baidu, DuckDuckGo 
etc.). Estudos especializados e relatórios de organizações sobre topologia da rede de 
computadores  apontam que grupos terroristas têm utilizado a deep web para disseminar 
suas ideologias e propagandas contra governos e instituições, além de recrutar seguidores 
e planejar ataques, como no Oriente Médio, Estados Unidos e América Latina, de modo 
a constituir as camadas da 'dark web' que interessam para as ações de investigação e 
persecução de crimes cibernéticos (ZHOU et all, 2006; WEIMANN, 2016, p.40).
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reúnem as principais formas e procedimentos envolvendo campanhas de 
desinformação e operações de interferência em sistemas informáticos e 
computacionais de organizações, governos e empresas (HOFFMAN, 2007; 
LIN, 2019, p.5).

As práticas de desestabilização e ataques cibernéticos, importante 
observar, têm autores variados, desde indivíduos, grupos organizados, 
empresas e agentes governamentais dentro de um mesmo país ou estran-
geiros. Por essa razão é que a área de segurança cibernética (cyber security), 
cada vez mais sob holofotes, estrutura-se de modo a compreender não 
apenas os procedimentos e mecanismos para tipificação, classificação, 
prevenção e defesa contra atos e práticas de ameaça, incidentes de se-
gurança e atividades criminosas na internet e/ou contra redes informa-
cionais e computacionais. A segurança cibernética deve levar em conta, 
igualmente, os múltiplos arranjos e relacionamento entre atores estatais 
e não estatais (para além do Estado, portanto) que organizam atos que 
atentam contra a segurança das redes, dos dados e da informação. E, de 
modo deliberado, tais atos buscam causar dúvidas, induzir comportamen-
tos e, em certos quadros mais graves, como o da pandemia da Covid-19, 
promover ou o pânico ou a aparência de normalidade14. 

De outro lado do debate está a interface entre segurança cibernéti-
ca e higidez de sistemas informáticos e computacionais. Planos e ações 
imediatas de quarentena, estabelecida por governos, empresas e uni-
versidades no combate à Covid-19, migraram funcionários, empregados, 
prestadores de serviços, professores, alunos, famílias para ambientes de 

14 Objetivos como esses, em ataques cibernéticos, são considerados como alertas na 
Estratégia Brasileira de Segurança Cibernética (introduzida pelo Decreto nº 10.222/2020), 
sendo também críticos para prejudicar a transformação digital em larga escala (Cf., por 
exemplo, item 1.3. da Estratégia: “Para dar suporte efetivo à E-Digital e ao mesmo tempo 
conferir proteção cibernética aos sistemas de gestão e aos sistemas utilizados pelas re-
partições públicas, é necessário reduzir a vulnerabilidade das organizações governamen-
tais contra qualquer tipo de ameaça cibernética, ao proporcionar à administração pública 
níveis adequados de segurança e de resiliência contra ataques cibernéticos. Uma vez que 
a mitigação de ataques envolve a articulação de diferentes atores no âmbito nacional e, 
por vezes, no âmbito internacional, cresce em relevância a necessidade de ações a curto, 
médio e longo prazo para enfrentar esses ataques de forma eficaz, de forma a considerar 
que podem ser realizados por países, grupos ou indivíduos,que buscam interesses polí-
ticos, vantagens econômicas ou mesmo prejudicar a prestação de serviços essenciais à 
sociedade, causando danos de toda ordem.”)
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trabalho remoto sem escala comparável na história da humanidade. Esse 
processo promove intenso uso das redes computacionais e plataformas 
digitais. Computadores conectados na Internet são laboratórios para tes-
tes de velocidade, tráfego de dados, latência, além do tipo de conteúdo 
em mobilidade durante o período de distanciamento social e de demanda 
por acesso à rede, e que levantam novas preocupações de defesa digital. 
Usuários de Internet, cidadãos, consumidores eletrônicos, trabalhadores 
e profissionais passam a ser alvos de estratégias deliberadas de vulnera-
bilidade de redes e de sistemas em cadeia, como roubo de dados, fraude 
online, redução de desempenho, instalação de aplicativos maliciosos. No 
caso da atividade empresarial, também são identificadas modalidades 
mais sofisticadas de práticas desleais comerciais baseadas em tecnolo-
gias e design digital, tais como o uso maciço de sites e aplicativos imita-
dores ou clones (“copycat apps”); disparos de mensagens maliciosas e 
fraudulentas; recurso à apropriação injustificada de dados empresariais 
publicados em bases de autoridades governamentais e regulatórias para 
endossar estratégias de publicidade por terceiros e induzir consumidores 
a erro e confusão sobre produtos e serviços ofertados em linha com pro-
teção contra Covid-1915. 

As vulnerabilidades trazidas pela pandemia também revelam a neces-
sidade de medidas constantes para assegurar estabilidade, privacidade 
e resiliência de múltiplas camadas de segurança cibernética, como em 
criptografia, armazenamento em nuvem, transferência de dados, além de 
ferramentas de detecção e defesas aos ataques e ameaças de ataques à 

infraestrutura crítica (por exemplo, no fornecimento de serviços de energia, 

saneamento, hospitalares e de saúde). No enfrentamento da Covid-19, a 

integração de sistemas de segurança das bases de dados de autoridades 

sanitárias com as de hospitais e de instalações emergenciais e improvi-

sadas se torna tarefa essencial. Eles devem passar por atualização em 

15 A esse respeito, ver a excelente base coligida pela Federal Trade Commission, nos 
Estados Unidos: <https://www.ftc.gov/coronavirus/scams-consumer-advice>. Em tempos 
de Covid-19, os casos de fraude, sites e aplicativos clones/imitadores têm sido constante, 
particularmente os que se fazem passar por fornecedoras de equipamentos médicos, redes 
de farmácias e itens de consumo essencial, além da manipulação e elevação artificial de 
preços por programas de computadores mapeando as frequências de busca/pesquisa e 
comportamento dos usuários de internet. 
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tempo real de modo a permitir a geração de estatísticas confiáveis e de 

informação às populações.

5. Privacidade, saúde pública e tecnologias inteligentes

Por fim, a expansão global da Covid-19 oferece oportunidade para 

abordagens sobre privacidade e tecnologias inteligentes e suas interfaces 

com a efetividade de direitos fundamentais. Em larga medida, podem es-

tar também associadas a tendências de vigilância digital. O movimento do 

coronavírus no eixo Leste-Oeste expôs desconfianças em relação ao entu-
siasmo exacerbado por dispositivos inteligentes apontando para os riscos 
da Internet das coisas, monitoramento por câmeras, sensores e objetos 
físicos e que igualmente se encontram na rotina de muitos complexos 
hospitalares, centros de referência em tratamento e espaços públicos. 
A pandemia da Covid-19 pressiona a comunidade médica e científica a 
buscar alternativas para prevenção e tratamento de pessoas infectadas 
e de redução de tempo de exposição de outras saudáveis e em risco, ao 
mesmo tempo em que estabelece padrões tecnológicos de organização 
e de seleção de pacientes e indivíduos assintomáticos a partir de algorit-
mos prioritários de segurança sanitária. 

No equilíbrio de interesses também se postula a dose necessária de 
proteção da privacidade de pessoas infectadas e outras acometidas pela 
doença, e cautelas contra estigma, discriminação e xenofobia. O apelo não 
pode se resumir, pois, ao furor do compartilhamento irrestrito de dados 
pessoais entre governos, autoridades sanitárias e empresas, ou ações 
mais invasivas de reconhecimento facial e identificação biométrica a granel, 
como se elas sozinhas resolvessem a equação dos dados assustadores 
da Covid-19. Tecnologias de vigilância não têm sido desenvolvidas e expor-
tadas apenas para Estados com regimes autoritários conhecidos. A velha 
lição comprova que, mesmo em sociedades tecnologicamente avançadas 
e democráticas, o totalitarismo pode ser imposto sem terror ou pânico.

Ele se instala com a adoção de padrões, repetições e estilos que 
desviam os cidadãos da capacidade de contestar formas sutis de vigilân-
cia. Até por um conceito bem amplo, como o defendido pela organização 
Privacy International, vigilância em massa é a sujeição de uma popula-
ção ou parte significativa de um grupo a monitoramento indiscriminado. 
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“Qualquer sistema que produza e colete dados de indivíduos sem a tenta-
tiva de limitar o conjunto de dados a um grupo bem definido de indivíduos 
é vigilância em massa.” Restaria saber como seria possível tolerar uma 
forma de controle informacional para interesse maior que também passa 
por objetivos de transparência, segurança e sobrevivência em cenários de 
proteção da saúde pública e enfrentamentos a pandemias.

Parece não ser, entretanto, um exercício binário, como o simplificado 
pela racionalidade algorítmica, em que escolhas programadas não toleram 
improviso ou adaptação. Por exemplo, ou seguimos conselhos de médicos 
e especialistas sobre os benefícios do isolamento social e das alternativas 
de mobilidade com rastreamento e medição de temperatura corpórea, como 
na Coreia do Sul e Taiwan, ou optamos por proteção da privacidade. O risco 
maior estaria nas nuances ocultas, em que a “situação de emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus” 
pudesse ser transposta para uma legislatura de exceção. As estratégias 
de isolamento e contenção para Covid-19 não levariam cidadãos a tratar 
privacidade com um trunfo infeliz, pois a defesa da privacidade não exige 
desarmamento epidemiológico (EIERMANN, 2020; LOMAS, 2020)16.

A adoção de tecnologias de biovigilância por aplicativos, por entes autô-
nomos e inteligentes pode resultar em excessos procedimentais e violações 
de direitos fundamentais por atores estatais e não estatais. As alternativas 
de rastreamento de indivíduos e comunidades por geoposicionamento e 
temperatura corporal para fins de proteção à saúde pública tende a escan-
carar outros interesses, tais como a monetização de dados médicos para 
aperfeiçoamento de biometria e reconhecimento facial que hoje integram as 
estruturas e bases informacionais dos Estados dataístas e conglomerados 
da Indústria 4.0. Não haveria ingenuidade, portanto, sobre os procedimen-
tos, mas talvez mais dúvidas sobre as finalidades buscadas. Exemplos não 

16 No Brasil, a Medida Provisória 954/2020, cujos efeitos foram suspensos pela decisão na 
Medida Cautelar na ADI 6387, justificou a introdução da obrigação de compartilhamento 
de dados de usuários de serviços de telecomunicações pelas empresas de telefonia para 
o IBGE com base na emergência sanitária e dificuldades que o órgão teria para concluir as
pesquisas censitárias do Censo 2020. Parece aqui que a própria parca e precária proteção 
à privacidade de dados de usuários de telefonia (não resumidas a dados de nome, CPF 
e linha telefônica) é um convite para desarmamento epidemiológico no vasto território 
nacional, incluindo riscos de biovigilância em escala. Não se trata, portanto, apenas 
de um exame legalista do ponto de vista constitucional da ausência de adequação e 
proporcionalidade da MP 954 vis-a-vis o propósito para o qual foi elaborada e promulgada.
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faltam, pois a história recente nos permite recordar as relações e acordos 
espúrios e autoritários entre agências governamentais e empresas tecno-
logias nos Estados Unidos, Rússia e países do Oriente Médio, todos sob 
o pretexto de controle e prevenção de práticas terroristas.

Conclusão

O debate proposto neste artigo não encerra as possíveis abordagens 
teóricas e de políticas normativas a relacionar tecnologias, direitos huma-
nos, objetivos de proteção da saúde pública no encontro com a expansão 
global da Covid-19. Existem falsas dicotomias ou excludentes propostas, 
como aquela que se pretendia estabelecer no Brasil acerca da oposição 
entre medidas de isolamento e quarentena e crescimento econômico e 
investimentos(!). Os benefícios da ciência e conhecimento permitem que 
sejam empregados melhores padrões e práticas, dentro da governança da 
internet e das tecnologias, para conscientizar, acolher e rechaçar qualquer 
tipo de discriminação, estigma ou segregação de indivíduos adoecidos 
pela Covid-19, assim como tem sido a dívida em relação tantas pessoas 
que sofreram com influenza, poliomielite, ou as que ainda sofrem com 
tuberculose, hanseníase e HIV/AIDS. 

O cultivo de culturas a serviço da vida e da saúde pública encontra-
se com grandes referências tecnológicas e digitais. Muitas estão nos 
valores da própria Agenda 2030 das Nações Unidas sobre Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, no Fórum da Governança da Internet, 
e restabelecem compromissos de proteção da vida e da saúde pública 
como elementares à convivência e cooperação entre atores estatais e não 
estatais. Desde os anos 2000, o Brasil foi sendo protagonista de debate 
amadurecido e conducente com sua posição de país em redemocratização, 
disseminando expectativas de que ciência, tecnologia e inovação tenham 
condições de servir e otimizar os mandatos vigentes na Constituição e das 
relações exteriores da República Federativa do Brasil17. 

17 Retomo aqui, insistentemente, o Art. 4º da Constituição: 

“Art. 4º: A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao 
racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão 
de asilo político. 
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A superação de tantas perdas e a batalha contra pandemia da 
Covid-19 exigem dos países e comunidade internacional compromissos 
que devem ser projetados não apenas em termos de segurança, transpa-
rência e confiança nas tecnologias e no tecido social. Eles também pedem 
esforços para a proteção imediata da vida de nossos cidadãos, além de 
assegurar que violações a direitos fundamentais não passem desperce-
bidas ou se tornem invisíveis. A caminhada pelas escolhas de distancia-
mento social – comprovadamente imperiosas para sobrevivência – tem 
sido crucial para um campo decisivo: o que integra ações e soluções 
globais de tecnologia, inovação, solidariedade e pleito pela efetividade de 
direitos humanos. O estar mais digital nos fez amadurecer. A privacidade 
preservada e a rejeição à censura e vigilância, cada qual a sua maneira, 
serão combustíveis para a saúde. Oferecerão lições para blindar a huma-
nidade contra excessos e ofensivas vindas da burocracia de emergência e 
de qualquer irrefreável ganância empresarial.
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CAPÍTULO 9

A FORMULAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO 
INTERNACIONAL PELA UNESCO

Maria Bueno Barbosa1 

O presente artigo apresenta o processo de formulação de normas de 
Direito Internacional Público (DIP) no âmbito da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e como essas 
normas podem impactar o comportamento dos Estados membros e não- 
membros, no sentido de serem cumpridas – ou, eventualmente, descum-
pridas. Assim, parte-se de um breve entendimento do conceito de Direito 
Internacional Público e de suas fontes, para que se possa compreender 
também a evolução da personalidade jurídica internacional das organi-
zações internacionais (OIs) e o caráter das normas delas emanadas, ao 
longo da evolução histórica do Direito Internacional Público.

1 Possui Doutorado (2017) e Mestrado (2008) em Direito Público, na linha de pesquisa 
“Direitos Humanos, Processos de Integração e Constitucionalização do Direito 
Internacional”; graduação em Direito (2010) e Relações Internacionais (2004), todos 
na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais/PUC Minas. É professora titular 
de Negociações Internacionais no Curso de Relações Internacionais do IBMEC/BH e 
Professora de Direitos Humanos e Tecnologia na Pós-Graduação em Direito e Tecnologia 
da Faculdade Arnaldo. Foi Assessora-Chefe de Cooperação Nacional e Internacional no 
Governo do Estado de Minas Gerais, onde também atuou como curadora de conteúdo 
da Feira Internacional de Inovação, Ciência e Tecnologia (FINIT), na Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES) do 
Estado de Minas Gerais, é avaliadora do Movimento 100 Open Startups, Advogada 
inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais, onde atua como 
membro da Comissão de Direito para Startups. Foi professora da graduação e pós-
graduação em diversas instituições de Ensino Superior. Tem experiência na área de 
Direito Internacional Público e Relações Internacionais. Participa da organização do 
Global Legal Hackathon - Beagá desde a primeira edição (2018). Já foi pesquisadora 
FAPEMIG, CAPES e FUNDEP. Ex-estagiária da UNESCO-Paris (2015-2016) e bolsista-
pesquisadora no CEDIN (Centre de Droit International de Nanterre), na Université Paris 
X. Mentora e organizadora de eventos nacionais e internacionais de tecnologia, inovação 
e empreendedorismo.
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1. Fontes e normas jurídicas do Direito Internacional Público

Para abordar o processo de formulação de normas jurídicas no Direito 
Internacional Público é necessário entender a especificidade destas nor-
mas e a relação delas com os sujeitos a que se destinam. Primeiramente, 
entender o que são as fontes de origem deste Direito, onde estas normas 
são originadas. Para realizar a análise, serão contrastados os ensina-
mentos de Miguel Reale com as interpretações dadas por estudiosos do 
Direito Internacional Público.

O processo de normatividade ou normativização do Direito Internacio-
nal também será tratado buscando traçar uma perspectiva sobre a quali-
dade jurídica das regras produzidas neste Direito e facilitará a análise dos 
papéis desempenhados pelo que se convencionou chamar de soft e de 
hard law, como normas mais ou menos “duras”, por assim dizer. Então, 
caberá demonstrar que o caráter flexível da soft law não a torna uma nor-
ma sem importância, mas uma solução bem adaptada ao funcionamento 
do DIP, contribuindo para sua aplicação, dentro de suas especificidades.

Miguel Reale,2 considera que “[...] o Direito corresponde à exigên-
cia essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois nenhuma 
sociedade poderia subsistir sem um mínimo de ordem, de direção e soli-
dariedade”. Partindo desta compreensão, o Direito Internacional Público, 
guardadas as suas peculiaridades, é o Direito que rege a convivência de 
forma ordenada na sociedade internacional, pois não poderia ser conce-
bido fora dela.

Na visão de Christian Dominicé,3 somente o próprio ordenamento 
jurídico é responsável por acolher as regras como normas jurídicas e dar 
a elas a devida normatividade. Então, se as normas são internacionais e 
válidas internacionalmente, cabe ao ordenamento jurídico internacional 
definir a extensão de sua normatividade.

O Direito, porém, não visa a ordenar as relações dos indivíduos entre 
si para satisfação apenas dos indivíduos, mas, ao contrário, para realizar 
uma convivência ordenada, o que se traduz na expressão: “bem comum”. 
O bem comum não é a soma dos bens individuais, nem a média do bem 
de todos; o bem comum, a rigor, é a ordenação daquilo que cada homem 

2 REALE, 2004, p.2.
3 DOMINICÉ, 2015, p.73.
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pode realizar sem prejuízo do bem alheio, uma composição harmônica de 
cada um com o bem de todos4. 

Quando se entende o Direito como o mecanismo de busca por uma 
sociedade ordenada em torno da realização do bem comum, podemos en-
tender o que seriam as fontes deste Direito que, conforme Reale, podem 
ser definidas como os processos de produção das normas jurídicas. Tais 
processos pressupõem uma estrutura de poder, desde o poder capaz de 
assegurar por si mesmo o adimplemento das normas por ele emanadas 
[...] até outras formas subordinadas de poder que estabelecem, de forma 
objetiva, relações que permitem seja pretendida a garantia de execução 
outorgada pelo Estado.5 

Entretanto, se o entendimento do Direito Internacional Público fica 
atrelado à perspectiva do direito interno, buscando similaridades entre 
eles, a análise é empobrecida. A começar da descentralização do poder e 
da ausência de hierarquia, a priori, entre seus sujeitos e normas, tentar 
enquadrar o DIP no direito interno só dificulta a sua compreensão.

Alain Pellet6 afirma que a característica mais marcante do direito 
internacional reside no fato de não possuir um legislador especializado 
como internamente nos Estados, quando se refere à dificuldade de preci-
sar as fontes originárias:

[...] Dentro do Estado, a ‘fabricação’ de regras (ou de normas 
– os dois termos são sinônimos) jurídicas é o feito dos órgãos 
especializados que têm a competência de impor a sua von-
tade – respeitando certas formas – ao corpo social. Isto não 
acontece da mesma forma na ordem jurídica internacional, 
onde o poder normativo é difuso dentro do corpo social: ele 
não emana de um soberano, dado que a soberania é partilha-
da entre 200 entidades que se proclamam “soberanas acima 
de tudo” e o procedimento contratual (que se traduz pela ado-
ção de tratados – fonte predominante do direito internacional) 
aqui é infinitamente mais significativa do que na sociedade 
nacional, onde o contrato está restrito às determinações le-
gais muito mais importantes.7 

4 REALE, 2004, p.59.
5 REALE, 2004, p.139.
6 PELLET, 2007, p.14.
7 PELLET, 2007.
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Para Oppenheim,8 o conceito de fonte seria sinônimo de nascente de 
um rio e, portanto, endereço de onde a água se eleva primeiro do solo. 
Então, fonte para o Direito Internacional Público seria o local onde ele 
pode ser encontrado, de onde ele primeiro surge. Logo, pode-se dizer que 
as fontes seriam elementos constitutivos necessários à determinação da 
existência de uma obrigação normativa, sendo esta obrigação constituída 
por uma norma, estrutura fundamental do Direito onde estão gravados 
preceitos e valores que irão compor a ordem jurídica.

Ainda que as normas aqui referidas sejam preferencialmente aquelas 
produzidas pelos Estados no âmbito interno, a sociedade internacional 
também é organizada em torno deste bem comum a todos os sujeitos de 
Direito Internacional, principalmente no seio de uma organização interna-
cional. Reale9 define o DIP como aquele Direito que “tem por objeto de 
estudo a experiência jurídica correspondente à comunidade internacional 
e seu ordenamento jurídico”.

Como fundamento deste ordenamento jurídico internacional, Pellet 
ressalta que

[...] a vontade dos próprios destinatários das normas jurídi-
cas desempenha um papel muito maior que no direito inter-
no, mesmo que não se possa exagerar esta importância e 
exagerá-la, desafiando as teses voluntaristas que simplificam 
abusivamente as coisas ao delegarem toda a formação do 
direito internacional ao consentimento dos Estados.10 

Mohammed Bedjaoui,11 por sua vez, explica o campo do direito 
internacional:

O jovem leitor que inicia o estudo do direito internacional está 
ciente de que “direito” é um conjunto de regras que uma co-
munidade humana, uma sociedade ou uma entidade estabe-
lece para governar seus respectivos relacionamentos em um 
determinado momento. Tal leitor sabe que, a longo prazo, o 
conteúdo de tal lei varia (...). O que informa a indagação do 

8 OPPENHEIM, 1955, p. 24-25.
9 REALE, 2004, p. 348.
10 PELLET, 2007, p.14.
11 BEDJAOUI, 1991, p. 2-3.
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aluno quando ele expõe quais são os novos campos do direi-
to internacional é, portanto, menos o conceito de “direito”, 
sobre o qual ele já havia adquirido algumas ideias, do que o 
fato – que exige alguma explicação – pelo qual é denominado 
internacional.

(…) A lei conhecida como “internacional” consiste em um con-
junto de normas, escritas ou não, destinadas a disciplinar as 
relações dos Estados entre si. Assim, em princípio, regula a 
conduta dos Estados e não dos indivíduos. Os Estados ainda 
são quase os únicos protagonistas no cenário internacional. 
(...) A característica fundamental deste direito internacional, 
portanto, é que a sua função é regular as relações entre Es-
tados, ou seja, entre entidades conhecidas como soberanas 
e que, em princípio, afirmam sua total independência de qual-
quer ordem jurídica. Isso levanta imediatamente o problema 
(que confere ao direito internacional sua especificidade e cor) 
de como os Estados que afirmam sua soberania podem ser 
sujeitos ao direito internacional. Se alguém postula desde o 
início que não há autoridade superior ao Estado, como a nor-
ma do direito internacional pode ser produzida e aplicada por 
um Estado tão soberano? Como era de se esperar, existe ape-
nas uma resposta possível para essa questão: a de que, his-
toricamente, não foi possível para o direito internacional outra 
coisa senão uma lei que repousa amplamente no consenti-
mento, expresso ou tácito, dos Estados e que esta situação 
deve continuar por muito tempo. Isso determina a verdadeira 
natureza e a tonalidade real do direito internacional. É mais 
uma lei de coordenação (entre as jurisdições soberanas de 
cada Estado) do que uma lei de subordinação, como a lei 
doméstica, que regula seus súditos, quando necessário, por 
meio de coerção exercida pelo aparato estatal. 

Assim, atribuindo ao Direito Internacional Público um caráter de coor-
denação, diferente da lógica de subordinação impressa no direito domés-
tico, Bedjaoui12 também atribui às organizações internacionais a tarefa 
de imprimirem ao Direito Internacional Público muito mais um caráter 
de cooperação e coordenação, no sentido de reconciliarem as compe-
tências jurisdicionais dos Estados soberanos, entendendo a melhoria de 

12 BEJAOUI, 1991.
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seu caráter funcional, especificamente melhorado a partir da criação da 
Organização das Nações Unidas.13 

Salem Hikmat Nasser apresenta um conceito de regulação, enten-
dendo que ela também possui um componente social: conceito ampla-
mente aplicável às normas de Direito Internacional Público: “a regulação 
não é exclusivamente normativa, não é constituída apenas por regras; é 
também o conjunto das configurações sociais: a distribuição do poder, as 
pressões sociais, as necessidades dos atores, etc.”14 

A relação entre o universo jurídico e as regras morais e éticas cria o 
sistema normativo ético, composto por regras jurídicas e morais que têm 
validade tanto no plano internacional como no plano interno. A diferença 
entre elas é constatada na obrigação contida nas regras de direito, en-
quanto nas regras morais, o compromisso é muito mais subjetivo e opcio-
nal, mas ainda assim, simboliza o interesse do sujeito de bem conviver 
na sociedade em que se insere. Para isto, Pellet,15 admite que o direito é 
uma disciplina normativa que visa impor aos destinatários das regras uma 
certa conduta, ou de recomendar que eles a sigam, sendo esta a vocação 
de uma “norma”.

No direito doméstico, as normas são produzidas por um ente centra-
lizador – o Estado – que também é aquele que obriga o seu cumprimento, 
sancionando os seus súditos em caso de descumprimento, uma vez que 
é o detentor do uso legítimo da força.

Enquanto no âmbito interno um cidadão tem o direito de considerar a 
ausência ou obscuridade de uma lei como oportunidade para exercício de 
sua liberdade, se transpusermos esta analogia para o plano internacional, 
um determinado governo/Estado, individualmente, teria para si o direito 
de considerar a ausência, as ambiguidades e as lacunas do direito inter-
nacional como uma oportunidade de exercer a sua soberania. Certamente 
esta compreensão e aplicação da analogia ao direito internacional faria 
com que situações diferentes fossem comparadas como iguais. Isto acar-
retaria a comparação do Estado a um indivíduo, no que se refere à sua 
capacidade de ação. A soberania de um Estado (tanto interna quanto in-
ternacionalmente) é uma construção abstrata com um viés jurídico e não 

13 BEJAOUI, 1991, p.11.
14 NASSER, 2006, p.33.
15 PELLET, 2007, p.16.
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algo cujo valor deva ser assumido como um primeiro princípio de análise 
de normatividade.16 

Entretanto, ainda que as diferenças existentes entre o processo 
de formulação de normas no plano interno e no plano internacional pos-
suam grandes diferenças, o conceito de fontes e o conceito de Direito 
desenvolvidos por Miguel Reale podem servir igualmente para o Direito 
Internacional Público.  A respeito da juridicidade destas normas e do 
questionamento do Direito Internacional Público como direito, em razão 
da ausência de coação e coerção no plano internacional, considera que os 
órgãos superestatais teriam força suficiente para exigirem dos Estados o 
cumprimento de normas de caráter internacional.

No plano do direito interno, têm-se as necessidades sociais de elabo-
ração de determinada regra de conduta. No plano do Direito Internacional, 
têm-se as necessidades que decorrem das relações dos Estados e das 
organizações internacionais que decorrem de regulamentarem suas rela-
ções recíprocas. Tais fontes determinam, então, o conteúdo (a matéria) 
da norma jurídica, podendo ter origens em necessidades sociais, econô-
micas, políticas, morais, culturais, religiosas, etc.17

A norma é responsável por regular condutas, fixar enunciados so-
bre a organização do Estado e impor sanções a seus descumpridores. 
Conforme Miguel Reale,18 as normas jurídicas são certos esquemas ou 
modelos de organização e de conduta que servem para disciplinar a expe-
riência social.

O que efetivamente caracteriza uma norma jurídica, de qualquer es-
pécie, é o fato de ser uma estrutura proposicional enunciativa de uma 
forma de organização ou de conduta, que deve ser seguida de maneira 
objetiva e obrigatória. [...]

Dizemos que a norma jurídica é uma estrutura proposicional porque 
o seu conteúdo pode ser enunciado mediante uma ou mais proposições 
entre si correlacionadas, sendo certo que o significado pleno de uma regra 
jurídica só é dado pela integração lógico-complementar das proposições 
que nela se contêm. [...]

16 WALDRON, 2006.
17 MAZZUOLI, 2013, p.122.
18 REALE, 2004.
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Dizemos, outrossim, que a regra jurídica enuncia um dever ser de 
forma objetiva e obrigatória, porquanto [...] é próprio do Direito valer de 
maneira heterônoma, isto é, com ou contra a vontade dos obrigados, no 
caso das regras de conduta, ou sem comportar alternativa de aplicação, 
quando se tratar de regras de organização.19 

Porém, para que uma regra/norma jurídica repercuta no Direito, é 
necessário que ela, além de conter a estrutura enunciativa, conforme o 
conceito prescreve, satisfaça seus requisitos de validade.20 

Além da norma jurídica ser elaborada por um órgão competente, o 
órgão deve possuir competência ratione materiæ ser elaborado de acor-
do com a legitimidade do procedimento ou devido processo legal (due 
process of law), preenchendo as formalidades necessárias para que seja 
respeitada e compulsória para os seus sujeitos.

Em geral, a verificação das normas que regem determinada matéria 
nos ordenamentos jurídicos internos não é um processo muito difícil. [...]

Quando consideramos a situação do direito internacional, o contraste 
nos choca. A falta dos poderes legislativo e executivo e de uma estrutura 
de tribunais no mundo jurídico internacional já foi observada, e os efeitos 
dessa lacuna ficarão mais claros à medida que prosseguirmos. Não existe 
um organismo único dotado do poder de criar leis que obriguem interna-
cionalmente a todos, nem há um sistema adequado de tribunais dotados 
de jurisdição abrangente e compulsória para interpretar e aplicar as leis. 
Deparamos, assim, com o problema de descobrir onde está o direito e de 
como saber se determinada proposição é uma norma jurídica ou não. A 
perplexidade é maior ainda em virtude da natureza anárquica dos assun-
tos mundiais e do choque entre soberanias rivais. Não obstante, o direito 
internacional existe e é determinável. Existem “fontes” a partir das quais 
as normas podem ser extraídas e analisadas.21 

Também contribuindo com as indagações sobre a definição de Direito 
Internacional Público, o Prof. Leonardo Nemer Caldeira Brant,22 ensina:

19 REALE, 2004, p.95-96.
20 REALE, 2004.
21 SHAW, 2010, p.55-56.
22 BRANT, 2020,
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Afinal, o que é o direito internacional? Qual o seu conceito, sua defi-
nição e seu fundamento?

A resposta a tal indagação pode ser obtida a partir de uma dupla 
exigência. O conceito adequado deve ser, por um lado, genérico o sufi-
ciente para abranger toda a extensão dos elementos que o compõem 
e, por outro, esse deve ser simultaneamente bem delimitado, de modo 
a incluir o necessário e a excluir o supérfluo. Deste paradoxo decorrem 
três elementos determinantes na composição do direito internacional: sua 
natureza jurídica, normativa e sistematizada; sua autonomia vis-à-vis do 
direito doméstico; e suas especificidades oriundas das características do 
grupo social que o produz e sobre o qual ele recai.

Diante do exposto, o direito internacional deve ser conceituado apro-
priadamente como: um sistema normativo autônomo aplicado à socieda-
de internacional. (Grifo nosso).

Outros autores vão focar na ausência de regulamentação no Direito 
Internacional, quando comparado ao direito interno, e sobre a força nor-
mativa do que é produzido no direito internacionalmente. Neste sentido, 
discorre Jeremy Waldron.23

[...] ausência de regulação representa um caso muito diferen-
te para o Estado. Significa que a discrição oficial é desregu-
lada, significa que o poder existe, mas sem diretrizes legais 
claras. Tal ausência de regulamentação não é uma oportuni-
dade de liberdade, mas é um defeito, um perigo e um assunto 
de recusa ao Estado de Direito. Um governo comprometido 
com a legalidade deve se sentir pressionado a remediar a 
situação facilitando e tomando para si a responsabilidade da 
emergência de uma nova lei para suprir a lacuna. 

Diferentemente do direito interno de cada país, onde as fontes se 
inserem em um sistema que possui um processo legislativo formal, o di-
reito internacional é formado de maneira descentralizada e não decorre de 
uma lógica constitucional, pois as normas não possuem hierarquia entre 
si. Ou seja, além das normas não obedecerem a uma metodologia especí-
fica de formulação (em regra), não há uma autoridade central que atribua 

23 WALDRON, 2006, p.15.
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maior ou menor valor normativo aos seus instrumentos, uma vez que cada 
organização internacional tem seu próprio rito de formulação das normas.

Alain Pellet24 ressalta que a inexistência de um “legislador” na so-
ciedade internacional não pressupõe que as normas internacionais não 
possuam um processo formal de elaboração em que os Estados figuram 
como protagonistas tanto como autores como quanto destinatários, as-
sim como partes que assinam um contrato, estando igualmente vincula-
dos a ele. Ou seja, ainda que não exista um órgão central, a formulação 
de normas respeita regras específicas e vincula seus sujeitos assim como 
estariam vinculados por um contrato.

A distinção entre fontes formais e materiais é um ponto relativamen-
te aceito pela doutrina em geral. As fontes do Direito Internacional Público 
são determinadas pelos processos de elaboração do direito. Assim, as 
fontes principais seriam os instrumentos de elaboração da norma que 
será dotada de força vinculante e obrigatória, indicando os métodos e pro-
cedimentos pelos quais o DI é criado; enquanto as fontes auxiliares não 
são necessariamente consideradas fontes, sendo muitas vezes tratadas 
como uma forma subsidiária de permitir o desenvolvimento do direito, 
mesmo não sendo, na essência, elementos formadores do direito, cuja 
função é dar assistência e conduzir a uma produção normativa que seria 
finalmente elaborada por via de outra fonte considerada principal.

Alguns destes instrumentos tidos como fontes secundárias são 
certos atos como Recomendações, Declarações, Opiniões Consultivas, 
Doutrinas e Jurisprudências que, ainda que não produzam norma de natu-
reza obrigatória/vinculante, podem ser elemento de um direito que será 
construído por outras fontes formais e reconhecidamente principais, ins-
pirando a produção de normas vinculantes a partir do momento em que 
criam a oportunidade de discutir determinados assuntos de forma não 
obrigatória e de modo a produzir uma compreensão acerca destes as-
suntos, resultando na elaboração de um texto que reflita esta situação. 
Mesmo que a autoridade da norma, neste caso, seja ainda não vinculante, 
ela demonstra a adequação de um comportamento dos sujeitos de DI em 
torno de um interesse que se apresenta como comum.

Ainda que a autoridade destas normas seja não vinculante, uma de-
cisão de OI de natureza não vinculante tem especificidades que não são 

24 PELLET, 2007.
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visíveis numa convenção onde a manifestação da vontade é expressa pelo 
consentimento direto.

2. Hard Law versus Soft Law

Grande parte das normas internacionais não contém em si sanções 
que implicariam em responsabilização em razão de seu descumprimento, 
o que deixa ainda mais vaga a noção de responsabilidade e comprometi-
mento dos sujeitos em relação a estas normas. No direito internacional é 
usual classificar estas normas em soft e hard law, em razão de sua força 
normativa e das responsabilidades decorrentes de cada uma delas para 
os sujeitos que com elas se compactuem.

Abott e Snidal,25 definem que “o termo hard law se refere a obriga-
ções legalmente vinculantes que são precisas (ou podem ser definidas 
por adjudicação ou emissão de regulamentos detalhados) e que delegam 
autoridade para interpretar e implementar a lei”. 

Ao passo que alguns consideram a existência da soft law como uma 
fraqueza do sistema internacional, dando à “hard law” um maior destaque 
(por possuírem um funcionamento mais semelhante às normas internas 
de um Estado – constituídas, muitas vezes, pela imposição de sanções 
em razão de seu descumprimento, por serem juridicamente vinculantes e 
estabelecerem direitos e deveres precisos), outros autores entendem que 
a presença destas normas no sistema internacional é, na verdade, um 
grande trunfo do direito internacional.26 

A diferença do valor normativo entre o que a doutrina decidiu consi-
derar como soft e hard law definitivamente irá nortear o comprometimento 
dos Estados e a manifestação de vontade deles em relação a determina-
dos documentos internacionais. Dependendo do assunto abordado, os 
sujeitos de Direito Internacional Público aderem ou não a eles. Isto sig-
nifica dizer que, ainda que um sujeito acredite não ser capaz de cumprir 
as obrigações assumidas em um documento internacional, se a natureza 
jurídica e a força normativa deste documento forem de soft law, não impli-
cando, portanto, em sanção e responsabilização em razão do não atingi-
mento dos ditames desta norma, é muito mais provável que este sujeito 
se comprometa com esta norma do que a uma norma de hard law que 

25 SNIDAL, 2000, p.421.
26 WEIL, 1983.
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ensejaria uma sanção no caso de seu descumprimento, em virtude de ser 
juridicamente vinculante.

Quanto maior é a regulamentação e maior a sua rigidez, maior o 
risco que um Estado incorre ao descumprir esta norma. Isto não neces-
sariamente fará com que o Estado cumpra aquela determinação, mas, 
ao contrário, pode fazer com que ele decida não compactuar com aquela 
norma. O direito internacional reforça este efeito por meio de uma forte 
empatia com o compliance (respeito ao pacta sunt servanda e ao princípio 
da boa-fé). À medida que os Estados (ou alguns Estados) se veem como 
membros de uma sociedade internacional regida pelo direito internacional, 
sua reputação pode ser ainda mais atingida por um ocasional descumpri-
mento de regra, abalando relações das mais diversas naturezas. 

Ao recorrer à soft law como um instrumento de promoção do consenso 
que permite uma maior adaptação aos Estados-membros ao compactua-
rem com elas, a força jurídica do instrumento/regra/norma se torna algo 
não tão relevante num primeiro momento. Explica-se: como os Estados 
não precisam de grandes arranjos para se adaptarem ao conteúdo das 
regras e como elas são frutos de ampla discussão e busca pelo consen-
so, é mais fácil que os Estados as adotem visto que não existe, a priori 
uma sanção decorrente do descumprimento desta regra, pois ela permite 
ampla margem de adaptação por parte daqueles que decidirem observá-la 
de boa-fé. Talvez, a flexibilidade de uma soft law pode ser exatamente o 
seu ponto forte, pois pode ser adotada sem grandes desdobramentos ou 
responsabilidade por parte dos seus adotantes.

Quando se pode recorrer às normas de soft law como um “teste”, ou 
seja, como um estágio inicial de delineamento da regra, pode-se entender 
que a sua adoção pode facilitar o entendimento e a promoção do consen-
so, buscando a melhor forma para que ela passe a compor o ordenamento 
jurídico internacional.27

Como grande parte do Direito Internacional hoje é criada pelos orga-
nismos internacionais, que existem mediante a delegação de determina-
dos assuntos para seu escopo, por meio de seus tratados constitutivos 
concluídos entre Estados, a comunidade internacional permite que o direi-
to seja adaptável, possibilitando que seu conteúdo seja criado à medida 
que é testado na prática, vez que comporta alto grau de transformação e 

27 NASSER, 2006, p.98.
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adaptabilidade colocando em primeiro plano a tônica da cooperação como 
princípio primeiro desta comunidade de Estados.

3. A formulação de normas internacionais por organizações 
internacionais

Ritos específicos e com repercussões diferenciadas são tomados 
no seio da organização internacional. Quando se fala na construção do 
direito internacional público no seio de uma OI, devemos sempre ter em 
mente que, mesmo que haja a inexistência de hierarquia entre as normas 
no plano internacional e a ausência de autoridade central formuladora 
de normas, esta atividade normativa possui seus próprios ritos de forma 
análoga/semelhante ao funcionamento do direito interno dos países.

Antônio Augusto Cançado Trindade, em seu “Direito das Organizações 
Internacionais”,28 dedica uma parte às contribuições que as organizações 
internacionais vêm fazendo à formulação e ao funcionamento do Direito 
Internacional Público, justificando que as Organizações Internacionais sur-
giram para atender o que ele chama de necessidade funcional, pois os 
próprios Estados passam a entender que algumas questões (como, por 
exemplo, evitar a ocorrência de conflitos) depende muito mais de uma 
coordenação de esforços que de vários esforços individuais orientados 
para diferentes frentes. Esta nova característica introduzida no Direito 
Internacional Público pela formulação destas organizações e o consequen-
te desempenho de atividades legiferantes por parte destas, vem somente 
reforçar o que Jorge Miranda29 (2000) trata como tendências evolutivas do 
Direito Internacional Público contemporâneo, ressaltando-se a institucio-
nalização (que preconiza que o DIP está cada vez mais presente nos or-
ganismos internacionais – sobretudo na Organização das Nações Unidas 
e em suas agências especializadas –, em substituição ao processo de 
elaboração e formulação de normas internacionais bilaterais ou multila-
terais entre Estados), expandindo ainda mais a codificação deste direito 
por meio de normas mais flexíveis (utilizando-se da soft law para permitir 
esta flexibilidade).

A participação das organizações internacionais como formuladoras 
de normas, entretanto, passou a ser reconhecida na medida em que as 

28 TRINDADE, 2002, p.659-680.
29 MIRANDA, 2000.
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normas criadas nestas organizações começaram a balizar o comporta-
mento dos Estados em relação a determinados assuntos que procuram 
defender algo que é de comum interesse dos Estados, que passam a se 
organizar em fóruns regionais e multilaterais no sentido de estabelecer 
um espaço de diálogo cada vez mais institucionalizado, buscando trazer 
soluções duradouras para temas ditos “universais”. Portanto, ainda que 
haja divergências a respeito de alguns temas, o consenso e a promoção 
de comportamentos ditos “adequados” força com que estes Estados pro-
clamem normas gerais que indicariam o comprometimento de boa-fé na 
melhoria da qualidade de vida de toda a humanidade.

Ainda que se perceba um grande movimento das organizações in-
ternacionais para a entrada em vigor das normas jurídicas formuladas e 
adotadas em seu interior, pode-se observar durante o cotidiano de uma 
organização internacional que muitos dos membros muitas vezes não en-
tendem de forma técnica os desdobramentos do que se poderia chamar 
de “processo legislativo” das OIs e isto pode ser avaliado pela resistência 
de muitos Estados-membros para ratificar determinados instrumentos, di-
ficultando o reconhecimento destes documentos como fontes do Direito 
Internacional Público.

Ainda que de efeito não vinculante e contendo sanções apenas mo-
rais, como é o caso das Recomendações da AGNU, os atos das organi-
zações internacionais integram suas decisões, podendo abarcar diversos 
conteúdos ou ainda se dirigirem aos seus membros de forma parcial ou 
total.

O primeiro passo para a caracterização das decisões de organiza-
ções internacionais como fontes do Direito Internacional Público é compre-
ender o fenômeno tanto no conjunto das demais fontes dessa disciplina, 
como no contexto evolutivo dessas organizações, cujo desenvolvimento 
foi produto praticamente exclusivo do século XX. [...] Atualmente, negar 
o caráter de fonte do Direito Internacional às decisões externa corporis 
das organizações internacionais equivaleria em não reconhecer o franco 
progresso da sociedade internacional. O eventual âmbito restrito de tais 
decisões não lhes retira a característica de serem normas de conduta, ou 
seja, de direito em sua essência, e cujas violações podem ser passíveis 
de sanção.30 

30 MAZZUOLI, 2013, p.161.
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Na busca de um instrumento que se volte mais detidamente sobre 
o que poderíamos chamar de “processo legislativo internacional”, aqui 
entendido como o processo de elaboração e concepção das normas in-
ternacionais, temos as Convenções de Viena sobre Direito dos Tratados 
(CVDT), que estabelecem regras gerais de condução e definição de termos 
essenciais ao DIP. Neste caso, pode-se entender o devido processo legal 
no âmbito do Direito Internacional Público como aquele reconhecido ou 
nos instrumentos específicos constitutivos de cada organização interna-
cional, ou, de maneira geral, conforme os ritos definidos nas CVDTs.

Portanto, para que uma lei seja válida no plano internacional, é ne-
cessário que ela preencha três requisitos: I) o órgão formulador é reco-
nhecido pelos sujeitos de DIP como competente; II) o órgão atue dentro 
da competência ratione materiæ que lhe foi atribuída por seus membros; 
e III) o procedimento adotado para sua formulação é reconhecido como 
legítimo pelos destinatários e formuladores da norma jurídica em questão.

A atribuição de capacidade jurídica às Organizações Internacionais 
é percebida entre as Convenções de Viena de 1969 e de 1986, sobre-
tudo nas mudanças que entendem as organizações internacionais como 
sujeitos de DIP capazes de celebrar tratados. Assim, tornam-se igualmen-
te legítimas para formularem regras de organizações internacionais, que 
compreendem atos constitutivos, decisões e resoluções que sejam adota-
das de acordo com o procedimento interno de cada uma.

O art. 2º de ambas as Convenções, além de ressaltar a inexistên-
cia de hierarquia entre as fontes, ainda destaca o conceito de tratado 
como sendo QUALQUER acordo concluído entre Estados de forma solene, 
INDEPENDENTEMENTE da nomeação que receba. A doutrina em geral, 
muitas vezes é imprecisa na determinação das diferenças pragmáticas 
entre os instrumentos normativos do direito internacional. Porém, para 
que se entenda a diferenciação dos instrumentos normativos concebidos 
e elaborados por uma organização internacional, é necessário recorrer à 
própria constituição/tratado constitutivo desta organização internacional. 
Portanto, ainda que a CVDT determine que não há diferença sensível entre 
certos instrumentos que, preenchendo os requisitos elencados são todos 
tratados, na prática das organizações internacionais essa diferença é al-
tamente perceptível.

Algumas dessas denominações, entretanto, devem ser entendidas 
cum granum salis, como é o caso da expressão declaração, que em Direito 
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Internacional Público, tem inúmeros significados, podendo inclusive desig-
nar um tratado internacional stricto sensu, uma vez que a denominação 
utilizada na criação de instrumentos internacionais é irrelevante segundo 
a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969.31

A norma produzida por uma OI impacta não só o Estado que com ela 
compactuar, mas também um universo complexo de indivíduos, na medi-
da em que suas decisões refletem diretamente na vida destas pessoas, 
sobretudo quando abarcam temas relacionados aos Direitos Humanos.32 

Os meios auxiliares, portanto, desempenham um papel assistencial 
na formação das normas. Ainda que as regras oriundas de OIs, em geral, 
tenham natureza não vinculante, elas podem ser dotadas de profunda 
força de convencimento ressaltada pela conveniência social ou histórica, 
de valor político ou de potência normativa reduzida, mas que ensejam uma 
execução espontânea pelos sujeitos de direito internacional.

4. A Organização das Nações Unidas e a formulação de normas 
internacionais

A noção da prevalência dos Estados como principal e único sujeito 
e formulador do direito internacional passa a ser relativizada com o sur-
gimento da ONU, cujas decisões passam a pautar as novas regras apli-
cáveis à sociedade internacional, buscando chegar a uma compreensão 
minimamente universal do que seriam os interesses comuns pautados 
nessas decisões. A produção de consenso nesses fóruns multilaterais 
tem sido a tônica do desenvolvimento do arcabouço jurídico da comunida-
de internacional desde então.

Todo o acto constitutivo é um tratado multilateral, mas, como a Carta 
das Nações Unidas, este “apresenta características especiais”.33 Trata-
se de “tratados de um tipo particular” que “têm por objecto criar novos 
sujeitos de direito, dotados de uma certa autonomia, nas quais as partes 
confiam a tarefa de realização de objectivos comuns” (T.I.J., parecer de 
8 de Julho de 1996, Licitude da utilização de armas nucleares (parecer 
“O.M.S.”), Rec. p.75).34

31 MAZZUOLI, 2013, p.177.
32 MAZZUOLI, 2013.
33 T.I.J., parecer de 20 de Julho de 1962, Rec. p. 157.
34 PELLET, 2004, p.595.
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Dentro da Organização das Nações Unidas, a sua Carta constitutiva 
estabelece o órgão jurisdicional por excelência: a Corte Internacional de 
Justiça, cujo estatuto apresenta, em seu Art. 38, um rol exemplificativo 
do que servirá de fonte em seus julgados (CORTE INTERNACIONAL DE 
JUSTIÇA, 2016). Este artigo desempenha função diretiva, na medida em 
que informa a existência de alguns processos de formação do Direito 
Internacional, mas também admite a possibilidade de criação do direito 
por outras fontes não especificadas em seu rol (aqui entendido como 
exemplificativo por boa parte da doutrina), como é o caso dos atos uni-
laterais dos Estados, decisões de natureza obrigatória das Organizações 
Internacionais (OIs) ou o reconhecimento de costumes locais, acaba por 
aceitá-los igualmente no rol das fontes do Direito Internacional.

Ainda que o art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ) 
determine um rol exemplificativo do que é aceito como fonte nos julgados 
da Corte, pode-se também entender que a própria CIJ, na medida em que 
distingue as fontes entre principais e auxiliares, reconhece que existe um 
processo formal de formulação do Direito Internacional Público, mas tam-
bém admite a participação de elementos diversos, sobretudo de cunho 
sociológico e/ou moral, em sua formação.

Se houvesse algo semelhante a uma autoridade legislativa, hoje, no 
âmbito internacional, pode-se dizer que ela seria exercida de forma des-
centralizada pela autoridade conferida às decisões dos organismos multi-
laterais, outorgada por meio de seus tratados constitutivos. Sendo tratado 
constitutivo da Organização das Nações Unidas, a Carta de São Francisco, 
em seu art. 92, estabelece a Corte Internacional de Justiça como parte 
da Organização e define o Estatuto da CIJ como parte integrante da Carta 
constitutiva da ONU.

Conjugar ambos os artigos, reconhecendo o art. 38 do Estatuto da 
CIJ como aquele que expõe o rol exemplificativo das fontes de direito 
internacional, e o art. 92 da Carta, que atribui à Corte o status de “órgão 
judiciário da ONU”, pois atrela a adesão ou ratificação da Carta da ONU ao 
reconhecimento da validade normativa do ECIJ, pode abrir espaço para a 
interpretação de que é a CIJ quem define, em última análise no âmbito da 
ONU, o que é o Direito Internacional.

As Recomendações da AGNU representam uma consciência moral 
global de natureza associativa e plenária. O art. 9º da Carta da Organização 
das Nações Unidas assegura a representação global da Assembleia Geral, 
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onde cada um dos membros tem sua representatividade garantida, con-
forme se percebe:

Artigo 9º

1. A Assembleia Geral será constituída por todos os Membros das Nações 
Unidas35 

O art. 10 do mesmo documento define as recomendações como ob-
jeto do trabalho realizado pela AGNU em relação a seus membros, bem 
como a competência ratione materiæ da Assembleia Geral sobre os as-
suntos a serem tratados por estas recomendações, enfatizando o poder 
geral de discussão:

Art. 10. Funções e Atribuições

Artigo 10. A Assembleia Geral poderá discutir quaisquer questões 
ou assuntos que estiverem dentro das finalidades da presente Carta ou 
que se relacionarem com as atribuições e funções de qualquer dos ór-
gãos nela previstos e, com exceção do estipulado no artigo 12, poderá 
fazer recomendações aos Membros das Nações Unidas ou ao Conselho 
de Segurança ou a este e àqueles, conjuntamente, com referência a qual-
quer daquelas questões ou assuntos.36 

A fase preparatória das decisões da ONU, independentemente da no-
menclatura que levam, é a fase de discussão dos textos e das propostas. 
A Carta delega à AGNU a competência de discutir quaisquer questões ou 
assuntos dentro das finalidades da Carta.

Por conter um valor permissivo, a Recomendação não se entende 
como título executivo e normativo, mas apenas indica o posicionamento 
do DIP acerca de uma matéria específica, possibilitando um certo nível de 
descumprimento ou não conformidade, vez que a sua inobservância não 
gera responsabilização aos Estados descumpridores, fazendo com que os 
Estados tenham tempo suficiente para se adaptarem e adequarem seu 
comportamento ao que é desejado pela comunidade internacional ou pelo 
arranjo multilateral. A CIJ tem reconhecido em sua atuação a capacidade 
das recomendações de agirem como instrumento processual e auxiliar na 

35 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945.
36 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945.
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formação do DI, como grandes contribuintes ao processo de adaptação 
e desenvolvimento deste Direito, pois servem de inspiração para a for-
mação do direito por via de uma fonte reconhecida. A obrigatoriedade da 
norma decorrerá de norma posterior proveniente de outra fonte principal 
do Direito Internacional que seja competente para tal formação.

As Declarações, por sua vez, buscam afirmar princípios de natureza 
fundamental e podem, inclusive, gerar efeitos extraordinários. Embora, 
na origem, as declarações tenham uma força não vinculante, elas vêm se 
transformando em norma internacional obrigatória, o que pode ser obser-
vado contemporaneamente no caso da Declaração Universal de Direitos 
Humanos. Inicialmente, em sua concepção, era norma não vinculante, 
mas nos dias atuais passou a ser concebida como norma internacional 
obrigatória ou, ainda, pode adquirir abrangência de ação superior aos limi-
tes declaratórios de direito contidos em seu universo normativo, quando 
inspirou formação dos dois pactos37 e tratados especializados.

As Recomendações e Declarações podem afirmar o direito costumei-
ro, traduzir uma opinio juris e, assim, contribuir para a formação da norma 
consuetudinária. Por meio do fornecimento de elementos de prova sufi-
cientes para se estabelecer ou confirmar existência de direito costumeiro, 
identificam uma opinio juris; podem traduzir consenso e, assim, contribuí-
rem para a formação da norma consuetudinária. Ademais, uma declaração 
ou recomendação admitida no seio da AGNU pode indicar, inclusive, a 
tomada de decisão em âmbito multilateral, direcionando o comportamento 
dos membros não só na AGNU, mas também nas agências especializadas 
da ONU que com ela mantêm relação direta, conforme determinado na 
Carta.

5. A formulação de normas de direito internacional na Unesco

Partindo dos ensinamentos de diversos teóricos de Direito Inter-
nacional Público sobre sua natureza jurídica e sua fundamentação teórico- 
conceitual, assim como do esclarecimento sobre o funcionamento da 
Organização das Nações Unidas, podemos então compreender o processo 
de formulação das normas internacionais da Unesco, que observa a ma-
neira dinâmica de funcionamento da organização.

37 PIDESC e PIDCP, 1966.
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A rotina de formulação dos standard-settings se baseia, muitas ve-
zes, na própria atuação de seus Estados-membros, em conjunto, no dia a 
dia da condução das tarefas destas organizações internacionais. 

No âmbito da Unesco, pode-se dizer que a adoção de convenção, 
declaração, recomendação ou normas de standard setting é algo que re-
percute de forma completamente diferenciada no seio da organização, 
inclusive com rito próprio e comprometimentos diferenciados entre seus 
membros.

6. A relação da AGNU com as agências especializadas

A realização dos propósitos estabelecidos no art. 55 da Carta da 
ONU podem ser observados como intenção primordial da cooperação in-
ternacional e econômica conforme o texto do art. 56 reforça a cooperação 
como meta principal na convivência pacífica entre seus membros38.

Para isso, são criadas, por meio de acordos intergovernamentais, as 
diversas agências especializadas que se relacionam diretamente com a 
AGNU, cada uma buscando um fim principal para atingir os propósitos do 
art. 55 da Carta. Esta relação entre AGNU/ONU e agências especializadas 
é objeto dos arts. 57 a 60 da Carta, por meio de Recomendação.39

O texto da Carta demonstra, nos artigos mencionados, que as 
Recomendações (tanto da AGNU quanto do Conselho Econômico e Social 
– ECOSOC) podem também desempenhar o papel de direcionadoras da 
atuação das agências especializadas para atingimento das funções de 
cooperação internacional econômica e social.

O art. 63 vai direcionar mais especificamente a atuação do ECOSOC 
como direcionador das ações das agências especializadas, estabelecen-
do a vinculação destas com a AGNU. Conforme entendimento deste artigo, 
o ECOSOC faz esse vínculo de atuação entre agência especializada, ONU 
e membros da ONU por meio de Recomendações.

Como as recomendações têm natureza preponderantemente não 
vinculante, mas possuem, inicialmente, forte autoridade política e alto po-
tencial de convencimento no comportamento dos sujeitos de DI e, mesmo 
que não sejam obrigatórias, podem possuir alto valor normativo ou forma 
quase normativa, servindo muitas vezes como orientação para criação de 

38 ONU, 1945.
39 ONU, 1945.
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normas jurídicas de Direito Internacional pois direcionam o comportamento 
dos Estados para o cumprimento de seu conteúdo, mediante adequação.

7. A Unesco como formuladora de normas de Direito Internacional 
Público

A Unesco surge em 1945 como uma resposta à violência cometi-
da contra a humanidade durante as duas guerras mundiais, buscando a 
construção da paz nas mentes dos homens e das mulheres fomentando 
a cooperação em educação, cultura, ciências, comunicação e informação.

No documento comemorativo aos 70 anos da organização, faz-se 
uma reflexão sobre o momento de seu surgimento e sobre toda sua tra-
jetória até a data e os compromissos futuros assumidos por seus mem-
bros, conforme a declaração da Diretora-Geral Irina Bokova:

A Unesco foi criada em um mundo em reconstrução após uma guerra 
devastadora, em um momento em que valores compartilhados haviam 
sido maculados como nunca antes. Hoje, sete décadas depois, o apelo da 
Unesco nunca foi tão vibrante – para aproveitar ao máximo as formidáveis 
oportunidades existentes e para enfrentar os desafios da pobreza e da 
desigualdade, a ameaça do extremismo violento, as consequências dos 
conflitos, bem como a crescente pressão sobre o planeta.

Em 2015, os Estados-membros chegaram a um acordo sobre uma 
nova visão para a humanidade, o planeta e a paz, para os próximos 
15 anos, consubstanciada na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. As ideias da Unesco se encontram no cerne dessa nova 
agenda, na educação, nas ciências, na cultura e na comunicação e in-
formação e, por isso, devemos permanecer comprometidos como nunca 
com os valores e objetivos que compartilhamos para construir um futuro 
melhor para todos.40 

A Unesco é vista pelo Sistema ONU como o órgão intelectual, onde 
as decisões sobre educação, ciência e cultura encontram, em sua própria 
constituição, espaço para acontecerem. Além dos itens mencionados na 
própria sigla da Organização, ainda estão sob a égide da Unesco questões 
como a proteção internacional aos jornalistas e à liberdade de expressão, 
bem como outras questões relacionadas à comunicação, como transmis-
sões de radiodifusão e acesso à informação.

40 UNESCO, 2015.
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Sendo objeto da Carta da ONU, a relação entre agências especializa-
das e ONU é estabelecida via AGNU. De toda forma, via reflexa, o assunto 
é abordado também no Tratado Constitutivo da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em seu art. X. 
Neste artigo é estabelecida a relação entre ambas as organizações, res-
guardando a autonomia da Unesco e a sua competência ratione materiæ 
para atingir os objetivos para os quais foi criada, ainda que comuns entre 
elas. A autonomia, entretanto, prevê aprovação e financiamento de seu 
orçamento pela AGNU, determinando, portanto, a vinculação entre elas.

Tendo por base seu tratado constitutivo, estabelecido em 1945, a 
Unesco possui em sua organização dois órgãos principais: a Conferência 
Geral e o Conselho Executivo. Sendo o tratado constitutivo da Unesco o 
que os membros convencionaram chamar “Constituição da Unesco”, este 
é texto que serve de base para orientar as ações da organização. 

Nos termos do art. IV, “b”, cabe à Conferência Geral determinar se 
um tema será objeto de Convenção ou Recomendação, cabendo a ela a 
distinção do processo a ser seguido. Caso se opte pela Recomendação, 
o quórum necessário é de maioria simples, enquanto para a adoção da 
Convenção, a regra é a maioria qualificada de dois terços para a sua 
aprovação.

Também é no art. IV, “b”, que se pauta, em seu parágrafo 5, a relação 
entre a Conferência Geral e a ONU, demonstrando a relação de interde-
pendência estabelecida entre elas para a boa execução de seu mandato. 
Porém, para o desempenho das funções inerentes ao art. IV, uma série de 
regulamentos internos foram criados. Dentre eles, destaca-se o documen-
to adotado pela Conferência Geral em sua 5ª Sessão e emendado em suas 
7ª, 17ª, 25ª, 32ª e 35ª sessões, que é intitulado “Regras procedimentais 
sobre as recomendações aos Estados-Membros e convenções cobertas 
pelos termos do Art. IV, § 4º, da Constituição”, cujo objetivo é reger o pro-
cesso legislativo a ser adotado pela GenConf em ambos os casos. Outros 
inúmeros documentos internos são dirigidos à condução dos trabalhos in-
ternos de produção de normas de standard setting, incluindo-se entre eles 
os passos a serem seguidos para a montagem e condução de trabalhos 
de comitês técnicos para a produção de normas de direito internacional. 
Em seu primeiro artigo, que cuida do escopo das regras procedimentais, 
define que as regras nele definidas se dirigem ao exame e à adoção 
pela Conferência Geral de Convenções e Recomendações, lembrando 



A FORMULAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO INTERNACIONAL PELA UNESCO

201

que quaisquer questões a serem consideradas pela Conferência Geral 
devem seguir um rito específico estabelecido nestas Regras. Nenhuma 
proposta de regulamentação internacional deve ser observada ou adotada 
pela Conferência Geral a menos que a) seja acompanhada por um estu-
do preliminar dos aspectos técnicos e jurídicos/legais do problema em 
consideração; e b) que ele tenha primeiro sido examinado pelo Conselho 
Executivo pelo menos 90 dias antes da abertura da Conferência Geral. 
Ainda assim, mesmo que uma proposta cubra todos estes aspectos e 
seja devidamente incluída na pauta da Agenda Provisória da Conferência 
Geral, a Diretoria-Geral deve enviar aos Estados-membros, com antece-
dência mínima de 70 dias antes da abertura da Conferência Geral, uma 
cópia do estudo preliminar que acompanhará a proposta, junto com as 
observações e decisões feitas pelo Conselho Executivo analisando o docu-
mento, para que então seja discutido na próxima Conferência Geral, desde 
que respeitados os prazos.41 

A decisão sobre o endereçamento da regulamentação internacio-
nal (produção normativa internacional) da questão sugerida na proposta 
deve ser tomada pela Conferência Geral, e, caso decida positivamente 
pela discussão da proposta, deve determinar a extensão em que a ques-
tão será resolvida e qual o meio em que o documento será adotado: se 
uma convenção ou recomendação internacional – artigo 6º das Regras 
Procedimentais da Unesco.42 

A Conferência Geral pode, entretanto, decidir adiar a decisão para 
uma sessão futura, devendo, neste caso, instruir a Diretoria-Geral para 
submeter a uma sessão futura um relatório sobre o desejo da regulamen-
tação, em âmbito internacional, da questão sobre a qual versa a proposta; 
sobre o método a ser adotado para tal proposta; e sobre a extensão na 
qual a questão poderá ser regulamentada (Regras de procedimento da 
Unesco, item III. “Procedimento da primeira discussão pela Conferência 
Geral”, artigos 6º a 9º). A Conferência não deve votar pela adoção de um 
Projeto de Convenção ou Recomendação antes da sessão ordinária se-
guinte àquela em que se tomou as decisões definidas no art. 6º, no que 
se refere à tomada de decisão sobre a definição da forma e do conteúdo 
da solução a ser adotada para o tema em questão.43  

41 UNESCO, 2014, p.112.
42 UNESCO, 2014, p.113.
43 UNESCO, 2014, p.113.
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CAPÍTULO 10

GUERRA COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS 
E CHINA: A FRAGILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA COOPERAÇÃO OMC E OS IMPACTOS 

NO MODELO MULTILATERAL DE COMÉRCIO 
REGRA-ORIENTADO DA OMC

Bárbara Thaís Pinheiro Silva1 

Maria de Lourdes Monteiro Albertini2 

The challenge to the multilateral rule-based system started in 
2018 with the US turning its back on a 70-year oldsupport of 
multilateralism in principle and practice. The major features 
of the ‘trade wars’ launched by the USadministration on a 
multiplicity of fronts have been, firstly, the unilateral increase 
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de Minas Gerais. Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
– FAPEMIG.
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of US import custom duties on steel and aluminum from all 
sources, invoking the security exception of Article XXI GATT, 
with the threat of imposition of extra duties on car imports 
(notably from the EU), also to be based on the same exception. 
Secondly, the introduction of a 10% surcharge on imports 
from China worth $250 billion, with a threatened increase to 
25% (which materialized in May 2019) should China not be 
amenable to a bilateral agreement acceptable to US concerns 
as to investments, protection of industrial property (against 
“technology theft”), subsidies and the role of State-owned-
enterprises (matters in part beyond the purview of WTO rules).

Giorgio Sacerdoti 

Resumo: O comércio internacional vem passando por uma transformação para-
digmática. O sistema multilateral de comércio delineado em Bretton Woods e 
liderado pela OMC a partir de 1995 perde sua capacidade de pacificar as relações 
internacionais de comércio pela cooperação. A partir de 2001 com a entrada da 
China na organização, um novo protagonista do comércio internacional se apre-
senta e ameaça a hegemonia norte-americana. Em contrapartida, uma reação 
promovida pelo atual governo estadunidense abala as estruturas do comércio 
internacional provocando um baque na economia global e demonstrando que o 
comércio internacional ainda pode ser alterado por uma guerra de tarifas. Nesse 
cenário, a OMC sofre definitivamente suas consequências e perde sua capacida-
de de sua atuação protecionista extrema no comércio internacional. 

Palavras-chaves: Guerra comercial; Multilateralismo; Direito Internacional; OMC; 
China. 

Abstract: International trade has been undergoing a paradigmatic transformation. 
The multilateral trading system outlined in Bretton Woods and led by the WTO 
since 1995 loses its ability to pacify as international trade relations through 
cooperation. From 2001, with the entry of the organization in China, a new 
protagonist of international trade appears and threatens the American hegemony. 
On the other hand, a reaction promoted by the current state government is 
shaking as international trade structures causing a crash in the global economy 
and demonstrating that international trade can still be altered by a price war. In 
this context, WTO suffers definitively its consequences and loses its capacity to 
act as the protagonist in international trade. 

Keywords: Trade war; Multilateralism.; International Law; WTO; China.
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1. INTRODUÇÃO

Estamos vivenciando uma experiência histórica que se reflete nas 
bases sociais e políticas de cada Estado. Assim como ocorreu com a que-
da do Império Romano, a partir da tomada de Constantinopla, em 1453, 
pelos turcos, ou com a Revolução francesa, em 1789, a humanidade está 
diante de uma nova e radical mudança em toda a estrutura política, social, 
econômica e cultural que marcou a era imediatamente anterior, impondo 
um novo paradigma. O mundo está inteiramente interligado, sem distân-
cias e marcado por “fronteiras flexíveis”. Os acontecimentos se fazem 
sentir automaticamente em todo o globo, provocando reações imediatas. 

Segundo o chefe do Departamento de Estudos Latino-americanos do 
Instituto para o Desenvolvimento Inovativo (Moscou) e vice-coordenador 
do Laboratório de Estudos sobre Hegemonia e Contra-Hegemonia (LEHC-
UFRJ), Carlos Serrano Ferreira:

Nenhum império é eterno. Uma verdade esquecida pelos que 
geriram ao longo da história os diversos impérios, da Antigui-
dade aos impérios coloniais capitalistas. Independentemente 
de suas naturezas e sob quais regimes político e econômico 
se basearam, todos pereceram. Prova disto são os ciclos das 
potências hegemônicas garantes do sistema-mundo capitalis-
ta nos últimos séculos, do genovês-ibérico ao estaduniden-
se, passando pelo holandês e o inglês. A queda pode ser 
catastrófica, como a do Império Romano (...), em 476 d.C., 
culminar de uma longa decadência; ou pode ser mais suave 
e garantir algum tipo de influência, ainda que subordinada ao 
novo hegemona, como no caso britânico.3

Atualmente, as guerras comerciais põem em xeque a hegemonia 
norte-americana, nas quais os protagonistas são a República Popular da 
China e os Estados Unidos da América. Trata-se de uma das pautas mais 
importantes da agenda internacional e, por conseguinte, afeta diretamen-
te a vida dos indivíduos, visto que as guerras comerciais são capazes de 
provocar consequências no âmbito doméstico dos Estados.

A situação se intensificou após a eleição de Donald Trump para a 
presidência dos Estados Unidos, uma vez que as medidas comerciais 

3 FERREIRA, 2019.
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adotadas pelo governo norte-americano no âmbito do comércio interna-
cional provocaram mudanças radicais nas políticas domésticas de diver-
sos Estados. Consequentemente, a agenda comercial norte-americana é 
o ponto nevrálgico do país, afetando, a balança comercial dos demais 
países. 

Por outro lado, a nova configuração da ordem econômica mundial, 
marcada pelo protagonismo chinês na competitividade comercial interna-
cional, ameaça a hegemonia econômica norte-americana. Após a entrada 
da China na Organização Mundial do Comércio, em 2001, a predominân-
cia do mercado deste país, no cenário internacional, se intensificou. No 
Fórum de Segurança de Aspen, realizado em julho de 2018, o vice-diretor 
assistente do Centro de Missão da Ásia Oriental da CIA, Michael Collins, 
afirmou que o presidente chinês Xi Jinping está em uma guerra fria travada 
contra os Estados Unidos, “não uma Guerra Fria como vimos antes, mas 
uma guerra fria por definição”, uma vez que a China quer substituir os 
Estados Unidos na qualidade de potência global dominante.4

É uníssono que os Estados Unidos sempre buscaram garantir a cen-
tralidade de suas relações comerciais a partir de uma economia forte, 
além de seu poderio político e militar. Sendo assim, entender o curso 
das ações adotadas por esse país, e os obstes para o desenvolvimento 
da mesma, diante da ascensão chinesa, contribui muito para análise das 
próprias relações econômicas internacionais vigentes no mundo. 

Um dos fundamentos da política comercial norte-americana é o prote-
cionismo, em sua maior parte; o próprio sistema eleitoral norte-americano 
contribui para isso, uma vez que os congressistas têm papel chave na 
formulação dos interesses do país. Após o fim da II Guerra Mundial, no 
cenário da Guerra Fria, vislumbrou o pensamento econômico norte-ameri-
cano pautado no compromisso de defender o capitalismo mundial, e isso 
é evidente nas ações norte-americanas que buscaram proteger o regime 
capitalista nos países em desenvolvimento, diante da ameaça da expan-
são do socialismo pela ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Hoje o que se percebe é que a economia chinesa, principalmente 
com a expansão de sua influência no mundo, ameaça o status quo da 
superpotência norte-americana. Cientes de que a hegemonia econômica 
está relacionada a um grupo pequeno de Estados que detêm a capacidade 

4 SPUTNIK, 2019.
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de influenciar e determinar os rumos da economia internacional, nunca foi 
do interesse dos Estados Unidos deixar de fazer parte desse grupo seleto. 

A China é a maior fornecedora de bens de consumo a preços baratos, 
sendo por isso, a fábrica do mundo. Além disso, o dinheiro que possui 
fruto do comércio internacional permitiu-lhe ser uma das maiores expor-
tadoras de capital, sendo considerado o “banco mundial”. Grande parte 
da dívida norte-americana depende do dinheiro chinês e a Europa também 
depende dos investimentos financeiros da China. Quanto à tecnologia, 
a China lidera a produção de energia renovável e busca ser o líder da 
Inteligência Artificial.5

O professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro, Williams Gonçalves, afirma que:

A guerra comercial é uma guerra entre os grandes Estados na 
disputa pela hegemonia. Trata-se, portanto, de uma disputa 
cujo vencedor obtém o poder de ditar as novas regras do jogo. 
Isso significa que a disputa diz respeito a todos os integran-
tes do sistema atual (...). Ganhar ou perder depende muito da 
arte de quem comanda.6 

Para o atual governo estadunidense, a China está desrespeitando as 
regras do comércio internacional e, por isso, na visão dos norte-america-
nos, cabe aos Estados Unidos adotar medidas protecionistas que garan-
tam o livre comércio justo. No entanto, quando os Estados Unidos adotam 
tais medidas protecionistas do comércio, violam, em contrapartida, as nor-
mas sustentadas pela Organização Mundial do Comércio, instituição res-
ponsável por zelar pelo livre comércio internacional regra-orientado. Razão 
pela qual muitos sustentam que esse país está violando a própria ordem 
regulatória e jurídica que eles ajudaram criar em Bretton Woods.7 

As consequências disso, para o comércio internacional e para as 
políticas econômicas dos Estados, não são animadoras. Segundo o 
Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, em 
o relatório anual da OMC do ano de 2018 e início de 2019:

5 ALVES, 2019.
6 GONÇALVES, 2019.
7 GONÇALVES, 2019.
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O aumento das tensões comerciais, o aumento das medidas restriti-
vas ao comércio e a persistência da incerteza econômica criaram desafios 
reais para o comércio mundial em 2018. Esses fatores e a desaceleração 
da atividade econômica global restringiram o crescimento do comércio de 
mercadorias a 3% (2018) em comparação aos 4,6% em 2017. Espera-se 
que esta tendência decrescente continue em 2019, com a previsão de o 
comércio a crescer apenas 2,6%. E se o crescimento do comércio recupe-
rar em 2020, é vital resolver as tensões e propiciar um ambiente em que 
o comércio possa desempenhar plenamente seu papel na promoção do 
crescimento econômico e na redução da pobreza.8

Sendo assim, a pesquisa em tela propõe-se analisar a projeção chi-
nesa no mercado internacional e como isso influencia as políticas prote-
cionistas norte-americanas, além das repercussões que todo esse cenário 
geram para o sistema multilateral do comércio regra-orientado da OMC. 
Para isso, busca-se traçar uma breve evolução histórica da hegemonia 
norte-americana, elencando traços importantes da economia durante esse 
período, haja vista que se entende a história como forma de proporcionar 
preceitos fundamentais a respeito da projeção econômica estadunidense 
e a ameaça a mesma pelo crescimento avassalador da economia e influ-
ência política chinesa.

2. O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO COMO BASE DO 
MULTILATERALISMO DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

Para analisarmos o sistema multilateral de comércio faz-se necessá-
rio compreendermos que o contexto internacional no qual o mesmo está 
inserido é um ambiente que permite que os vínculos entre os Estados se-
jam fortalecidos, tendo como foco a consecução dos interesses comuns 
no âmbito comercial.  Além disso, o fenômeno da globalização contribui 
para isso, uma vez que permite a intensificação e aceleração dos fluxos 
de comunicação, de pessoas, bens e mercadorias pelo mundo. Deste 
modo, a globalização é o processo pelo qual permitiu o aprofundamento 
das atividades interestatais para além de suas fronteiras, de modo que as 
ações que ocorrem em uma parte do globo são capazes de atingir a outra 
parte. É o que Keohane e Nye denominam de density of networks, pois 

8 WTO, 2019a, tradução nossa.
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os efeitos dos acontecimentos em uma área do globo podem promover 
efeitos profundos em outras áreas do globo. Dessa forma, o desenvolvi-
mento tecnológico e de comunicação alimenta e aumenta cada vez mais 
as interações globais, manifestando o efeito dinâmico da globalização, 
sendo esta um processo e não uma situação estática.9 

No entanto, o conceito de globalização e suas peculiaridades não 
encontra um consenso no meio acadêmico, visto que para alguns – Held 
e McGrew – a globalização não é algo novo na história, pois os processos 
de intensificação dos vínculos interestatais são visíveis em diversos pe-
ríodos históricos. Assim sendo, para esses autores a globalização deve 
ser vista como um instrumento de discurso pelo qual os Estados funda-
mentam suas ações, como se não existisse outro meio de agirem no 
complexo cenário internacional. Embora o fenômeno da globalização nos 
revela diversos atores não-estatais como peças fundamentais no cenário 
internacional, sabe-se que a formação de acordos regionais de comércio 
e a formação de instituições multilaterais é uma decisão soberana dos 
Estados que concordam em concretizá-las à luz das dinâmicas econômi-
cas. Nesse sentido, o fenômeno da globalização nos revela a importância 
da cooperação que permite a dinâmica pelo qual os Estados coordenam 
seus interesses, dentro do cálculo custo e benefício, a fim de obter os 
resultados almejados. Outrossim, isso nos permite compreender o regime 
do comércio multilateral que está vinculado diretamente ao princípio da 
cooperação.10 

A cooperação internacional pode ser compreendida hodiernamente 
a partir da interdependência complexa, isto é, a dependência recíproca 
entre os atores estatais que permite que os laços entre os mesmos se-
jam estreitados, pois, a constituição de arranjos cooperativos proporciona 
uma melhora nas relações interestatais, sobretudo em um ambiente de 
competitividade econômica internacional. Há várias teorias que buscam 
compreender o fenômeno da cooperação internacional, no entanto, os teó-
ricos liberais-institucionalistas são os que mais se dedicam à temática. 
Tais teóricos consideram que as relações internacionais proporcionam um 
cenário propício a formação de instituições que buscam concretizar os 
interesses de seus membros. Nota-se, entretanto, que segundo Keohane 

9 PRAZERES, 2020.
10 PRAZERES, 2020.
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a cooperação não significa harmonia de interesses, mas, sim, a combina-
ção de interesses cooperativos e conflitivos. Assim sendo, as instituições 
tem o papel de minimizar os custos de produção, controle e efetividade 
das regras.11 

A teoria institucionalista nasce como uma resposta a predominância 
da teoria neorrealista no debate sobre política internacional.

A perspectiva institucionalista tem obtido resultados mais efetivos no 
estudo das instituições internacionais, sendo essa sua vocação natural. A 
maior parte das pesquisas sobre processos de integração regional, sobre 
o papel de organizações internacionais e sobre a formação de regimes 
específicos baseia-se na premissa institucionalista.12

Os institucionalistas não negam o cenário anárquico que constitui 
o ambiente internacional, no entanto, advogam a tese de que a anarquia 
que compõem a sociedade internacional conduz os atores estatais a pro-
moverem a cooperação, diferente do discurso realista que é fundamenta-
do na lógica do conflito entre Estados.13

Eventos como a criação de instituições financeiras e comerciais em 
Bretton Woods, a crise do petróleo e a derrota no Vietnã abriram espaço 
para que a academia apresentasse novas dinâmicas e pontos de vista. 
Keohane e Nye aproveitaram esse contexto para desenvolver e publicar 
“Power and Interdependence”, texto em que contestam o modernismo 
estadocêntrico e introduzem o conceito de “política mundial”: atores sub 
estatais como empresas multinacionais e movimentos da sociedade civil 
criaram um mundo sem fronteiras e diminuíram a importância do Estado.14 

Portanto, na década de 1970, Keohane e Nye ao observarem as 
mudanças apresentadas no cenário internacional, o qual passa a ser pre-
enchido por temáticas atípicas a discussão de segurança internacional 
– meio ambiente e direitos humanos – acreditavam que isso proporcio-
naria a formação de alianças, a partir da cooperação, entre os atores, 
diminuindo o debate sobre as questões sobre o uso da força. Segundo 
esses autores, as instituições são espaços nos quais a cooperação entre 
atores racionais que, embora egoístas, pode ocorrer, ao diminuírem as 

11 PRAZERES, 2020.
12 HERZ, 2020.
13 SLAUGHTER, 2020.
14 RAMOS; ADRIANO, 2020.
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inseguranças e os custos de transações, alterando o cálculo de custo e 
benefício quanto à formação das alianças interestatais.15 

Isso ocorre porque a intensificação das diversas formas de interação 
no ambiente internacional correlacionou o debate sobre a ordem interna-
cional e o surgimento de normas e instituições internacionais.16 Portanto, 
embora os institucionalistas acreditam que os Estados sejam os principais 
atores e que as capacidades relativas ainda são relevantes – bem como 
afirmam os realistas – afirmam que as instituições tem a capacidade de 
alterar os interesses dos atores.17 

O institucionalismo liberal de Robert Keohane e a teoria social das 
relações internacionais de Alexander Wendt não buscam falsificar a estru-
tura do sistema internacional, e sim utilizá-la como pano de fundo para 
outras explicações e possibilidades da política internacional. (...) Keohane 
e Nye não abandonaram o realismo como explicação do ambiente interna-
cional. Os Estados continuavam com suas naturezas egoístas e o ato de 
cooperar e compartilhar regras era uma ferramenta de autoajuda.18

É nesse cenário que se configura os regimes, que na definição de 
Krasner19 é o conjunto de princípios, normas, regras e procedimentos de 
tomada de decisões em torno dos quais convergem as expectativas dos 
atores em uma área específica das relações internacionais. Portanto, os 
regimes buscam estabelecer padrões de comportamento à luz da estru-
tura legal e jurídica promovendo repercussões no âmbito doméstico dos 
Estados, de tal forma que aquele que violar os preceitos da instituição 
internacional seja sancionado. Outrossim, é papel do regime possibilitar 
um fórum de discussões, de modo a deixar as informações mais claras, 
a fim de minimizar a insegurança e as incertezas na tomada de decisões 
dos atores. E, dessa forma, aumentar a transparência e previsibilidade 
das ações dos membros que a compõem.20 

O regime é uma forma de instituição que pode ser multilateral. 
Portanto, multilateralismo está intimamente relacionado ao institucionalis-
mo, visto que é seu qualificador. Portanto, o multilateralismo diz respeito 

15 PRAZERES, 2020.
16 HERZ, 2020.
17 SLAUGHTER, 2020.
18 RAMOS; ADRIANO, 2020.
19 KRASNER, 2020.
20 TORQUATO; SILVA E FILHO, 2020.
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a ação dos Estados – três ou mais – coordenada e fundamentada em 
determinados princípios, quais sejam: princípios de conduta generaliza-
da – elenca um padrão de comportamento para cada situação, como o 
princípio da nação mais favorecida adotadas pelos países que compõe a 
OMC, indivisibilidade e reciprocidade difusa, ou seja, os acordos firmados 
no âmbito da instituição deverão proporcionar benefícios de modo equiva-
lente para as partes.21 

Segundo os teóricos institucionalistas, os Estados cooperam e res-
peitam determinado regime, mesmo quando seus interesses não são 
totalmente acatados, visto que, mesmo assim, os atores podem ser com-
pensados ao agirem de modo coordenados, sobretudo diante da recipro-
cidade dos demais Estados. Pois, a reciprocidade pode ser considerada 
uma das formas mais eficazes de manter a cooperação entre atores ego-
ístas. Assim sendo, os Estados podem cumprir as normas que não lhe 
sejam interessantes, quando percebem que o regime como um todo lhe 
são favoráveis.22

Com a criação da OMC, em 1994, a confiança na estrutura multi-
lateral de comércio foi fortalecida, pois, com o fim da Segunda Guerra 
Mundial, a formação dos blocos regionais de integração ganham força, 
buscando uma adequada interação destes com as normas e princípios do 
comércio multilateral à luz dos acordos constitutivos da OMC. 

O multilateralismo pode ser definido como sendo a redução indiscri-
minada de barreiras ao comércio, entendendo-se que o termo indiscrimi-
nada é utilizado no sentido de que a redução de barreiras se estende a 
todos os países inseridos no sistema mundial de comércio.23

No âmbito do comércio internacional, a OMC estabeleceu o funda-
mento do regime do comércio internacional, mesmo diante das diversas 
dúvidas sobre o futuro das negociações multilaterais promovidas em seu 
âmbito. Embora o multilateralismo pregue a inclusão e o consenso so-
bre o regramento das relações internacionais, há o risco de agravar as 
desigualdades entre os países, pois a atuação daqueles que são sub-
desenvolvidos são muitas vezes constrangidas pela atuação dos países 
desenvolvidos, visto que estes possuem uma atuação de proeminência 

21 RUGGIE, 1992.
22 PRAZERES, 2020. 
23 LUQUINI; SANTOS, 2020. 
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na sociedade internacional. Dessa forma, floresce diversos acordos bila-
terais e regionais fora do âmbito da OMC.24 

Ainda que pareça contraditório, os acordos comerciais regionais po-
dem, muitas vezes, servir realmente de apoio ao sistema multilateral de 
comércio pretendido pela OMC, pois algumas dessas normas preparam o 
caminho para que os países-membros desses acordos possam se forta-
lecer para enfrentar as dificuldades encontradas no comércio multilateral, 
principalmente quando se trata de países subdesenvolvidos ou em de-
senvolvimento, cujas frágeis economias, se consideradas isoladamente, 
seriam rapidamente solapadas pelo modelo ditado pela OMC.25 

Dessa forma, mesmo que seja antagônico, os acordos regionais, 
uma vez que são fundamentados nas normas estabelecidas no âmbito 
da OMC, podem contribuir para o fortalecimento da mesma e, sobretudo, 
para os postulados do multilateralismo.

3. PROJEÇÃO ECONÔMICA NORTE-AMERICANA 

Com a morte de Francisco Ferdinando – herdeiro do trono da Áustria 
– tem-se o estopim da I Guerra Mundial (1914-1918). Iniciou-se como 
um conflito regional que tomou a proporção continental e, por fim, global, 
com a entrada dos Estados Unidos em 1917.26 Os Estados Unidos con-
cederam à tríplice entente – Reino Unido, França e Rússia – apoio militar 
para derrotar a Alemanha. Para o presidente norte-americano à época, 
Woodrow Wilson, a I Guerra Mundial foi uma guerra pela democracia e 
liberdade, sendo, portanto, uma oportunidade ímpar de fortalecer a eco-
nomia norte-americana.27 

O Tratado de Versalhes foi assinado em 1919 pondo termo à 
guerra e buscando decidir as responsabilidades do “culpado”, isto é, 
a Alemanha. Este país saiu da guerra com grandes penalidades impos-
tas, principalmente no setor econômico, diminuindo em mais da metade 
seus haveres no exterior, devido às indenizações impostas pela guerra. 
Consequentemente, outros Estados aumentaram sua influência no mer-
cado internacional, principalmente os Estados Unidos que apresentou um 

24 MELLO, 2020.
25 LUQUINI; SANTOS, 2020.
26 MENDONÇA; LIMA; VIGEVANI, 2019.
27 KARNAL; PURDY; FERNANDES; MORAIS, 2019.
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crescimento de suas exportações em 37% a mais do que no início do 
conflito.28 

As disputas por colônias, mercado consumidor e aumento da pro-
dução, durante o período do imperialismo (1814-1898) refletiam-se nas 
relações entre os Estados europeus, o que culminou na primeira grande 
guerra sistêmica. Com o fim desta, em 1918, os Estados Unidos emergi-
ram como uma potência que, juntamente com as demais, influenciavam o 
jogo de regras das relações internacionais.29 

O período de paz não foi duradouro e a globalização econômica que 
se iniciou já nos primórdios do século XX sofreu um baque com a quebra 
da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 24 de outubro de 1929, florescen-
do daí a primeira crise sistêmica do capitalismo, pois atingiu vários países 
do mundo, principalmente aqueles que ainda sofriam com os efeitos da 
I Guerra Mundial. O comércio internacional começou a enfraquecer, dimi-
nuindo as reservas dos Estados e aumentando o desemprego. No final de 
1932 a produção das indústrias do mundo todo caiu mais de 33%.30

O capitalismo desmoronou-se: individualismo, livre iniciativa e mer-
cado cedem o passo ao nacionalismo econômico, ao protecionismo alfan-
degário e à autarquia política. Pelo lado político, assistiu-se à descrença 
nas instituições do Estado Liberal, ao acirramento das lutas partidárias e 
doutrinais, à busca de alternativas radicais, ao crescimento dos egoísmos 
nacionais.31

Roosevelt, na tentativa de salvar os Estados Unidos da miséria, criou 
o plano New Deal, em 1933, objetivando recuperar a industrialização e o 
setor agrícola, regular o sistema financeiro, conceder assistência social 
e realizar obras públicas. No entanto, a economia ainda estava sufocada 
e as reformas foram insuficientes para salvar todos os empregos, bem 
como garantir a distribuição de renda equitativa. Por outro lado, no âmbito 
internacional, a agenda de política externa dos Estados Unidos voltou- 
se para investimentos norte-americanos em países da América Central e 
América do Sul, no período de 1934 a 1941, e, consequentemente a in-
fluência política e econômica dos Estados Unidos, no mundo, aumentou.32

28 CARVALHO, 2019.
29 CARVALHO, 2019.
30 KARNAL; PURDY; FERNANDES; MORAIS, 2019.
31 SARAIVA, 2001, p.191.
32 KARNAL; PURDY; FERNANDES; MORAIS, 2019.
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Ainda buscando traçar um panorama histórico mundial dos anos que 
antecederam a criação do sistema de Bretton Woods, salienta-se a mudan-
ça de governo da potência imperialista do Pacífico, o Japão. Este passou, 
nesse momento a ser comandado por militares nacionalistas que acirra-
ram o projeto expansionista do país para dentro do continente asiático, 
agravando ainda mais as relações com a China. E, assim, em 1933, três 
Estados assumem posição de predominância no cenário internacional – 
Estados Unidos, ex-União Soviética e Japão. A ex-União Soviética repelia o 
capitalismo a fim de solidificar o socialismo e, por outro lado, os Estados 
Unidos concediam empréstimos à Europa visando garantir o pagamento 
das dívidas dos países europeus, buscando expandir o comércio norte-
-americano e reforçar o setor bélico, além de “proteger” o capitalismo. 
Quanto ao Japão o seu foco era garantir a influência regional com escopo 
de aumentar o mercado consumidor.33 

O mundo estava à beira de um novo conflito mundial, devido ao for-
talecimento dos discursos nacionalistas e a presença de governos ditato-
riais e/ou totalitários na Europa. Itália, Japão e, principalmente, Alemanha 
– que saiu ressentida da I Guerra Mundial – buscavam solidificar cada um 
o seu império, utilizando-se, a priori, da balança comercial. E os Estados 
Unidos e a União Soviética tentavam contrabalancear as ações dos gover-
nos autoritários.34 

Nos anos 30 era evidente que Hitler não hesitaria em utilizar-se 
da força para garantir os seus interesses, principalmente após invadir a 
Polônia, em 1939. Sendo assim, Grã-Bretanha e França declararam guerra 
à Alemanha, iniciando o conflito armado, que até então era algo regional. 
Após as tropas de Hitler invadirem a França, em 1940, a velha ordem in-
ternacional do século XIX estava em crise.35 Com a invasão alemã, a ex- 
União Soviética, em 1941, e o ataque de o Japão a base militar dos 
Estados Unidos, em Pearl Harbor, no mesmo ano, os Estados Unidos 
se viram forçados a entrarem na II Guerra Mundial. Isso transformou ra-
dicalmente as relações internacionais, sendo visível, após o fim dessa 
guerra, a divisão do mundo em dois blocos de poder: capitalismo (EUA) e 
socialismo.36 

33 CARVALHO, 2019.
34 CARVALHO, 2019.
35 FUNAG, 2019.
36 URSS, FUNAG, 2019.
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Os Estados Unidos saíram da guerra como líder militar e econômico 
do mundo. A economia do país passou a ser controlada mais do que nun-
ca pelas grandes corporações que moldaram um consenso político nos 
anos 1950, garantindo melhores salários para muitos trabalhadores em 
troca do controle conservador da economia e sociedade. Esse acordo foi 
baseado numa política fortemente anticomunista, que levou o país a uma 
guerra “fria” contra ameaças “radicais” além-mar e dentro das fronteiras 
nacionais.37

O fim da II Guerra Mundial é marcado pelo resgate de uma paz cole-
tiva e institucionalizada, tentativa feita no tratado de Versalhes, mas que 
não logrou sucesso em virtude da ausência de uma participação efetiva 
dos Estados Unidos. Contudo, em 1945, a realidade foi outra, pois se 
conseguiu sob a liderança deste mesmo país a criação da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Esta instituição assumiu justamente tentar 
cumprir o que a Liga das Nações (1919) não conseguiu: garantir a paz 
mundial a partir da cooperação. No entanto, nada estava perfeito, pois a 
Guerra Fria, que já estava anunciada, recrudesceu-se e foi marcada pela 
disputa ideológica entre os EUA e a URSS, refletindo na corrida armamen-
tista. Os norte-americanos e os soviéticos buscavam cada um garantir a 
sua zona de influência, e o perigo estava justamente no fato que qualquer 
um poderia dar início a um conflito nuclear. Mas, em 1989, a Guerra Fria 
começa a ruir com a queda do Muro de Berlim, e, com o fim da União 
Soviética, em 1991.38

Esse momento marcou uma nova fase para o comércio internacional 
que, se estava ainda funcionando sob a égide do sistema do GATT de 
1947, se fortaleceu e apresentou novos desafios para a Rodada Uruguai 
que acontecia desde setembro de 1986. Esse comércio internacional a 
priori focado nos produtos industrializados teve que enfrentar a partir des-
se momento as alterações globais que se direcionavam também e, forte-
mente, para o setor de serviços. A nova ordem comercial inaugurada pelo 
Sistema de Bretton Woods, pautada na regulação do livre comércio, com 
a instauração do câmbio fixo, com o controle de capitais e a criação de 
organizações internacionais com o escopo de regular o mercado mundial 
e, assim, evitar novas crises sistêmicas, teve que enfrentar esse novo 

37 KARNAL; PURDY; FERNANDES; MORAIS, 2019.
38 SAMPAIO, 2019.
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desafio de ampliar o multilateralismo do comércio internacional pós-guerra 
fria. E, nesse sentido, o projeto inicial de criação de três instituições eco-
nômicas: Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM), já 
a Organização Internacional do Comércio (OIC) se consolidou em 1995, a 
partir do Acordo de Marraquexe que deu origem à OMC.39

Com efeito, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), como 
já dito criado em 1947 e com o escopo de estabelecer as Rodadas de 
negociação periódicas para eliminação de barreiras comerciais, passou 
a discutir, a partir da Rodada do Uruguai (1986-1994), a necessidade de 
reforma e ampliação do comércio internacional regulamentado, agora, não 
apenas por um Acordo, mas por uma Organização Internacional, dotada de 
personalidade jurídica internacional, a Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Essa foi fundada em janeiro de 1995, tornando-se o maior espaço 
de negociações comerciais, atuando como fórum de elaboração de acor-
dos e monitoramento das políticas comerciais.40 

Em síntese, Thorstensen41 delineou a nova instituição da seguinte 
forma: 

A OMC tem basicamente quatro funções (GATT 1994): 1 – fa-
cilitar a implantação, a administração, a operação e os obje-
tivos dos acordos da Rodada Uruguai, que incluem: setores 
diversos como agricultura, produtos industriais e serviços; re-
gras de comércio como valoração, licenças, regras de origem, 
antidumping, subsídios e salvaguardas, barreiras técnicas, e 
empresas estatais; supervisão dos acordos regionais e sua 
compatibilidade com as regras do GATT; propriedade intelec-
tual; e novos temas como meio ambiente, investimento e 
concorrência; 2 – constituir um foro para as negociações das 
relações comerciais entre os estados membros, com objetivo 
de criar ou modificar acordos multilaterais de comércio; 3 – 
administrar o Entendimento (Understanding) sobre Regras e 
Procedimentos relativos às Soluções de Controvérsias, isto é, 
administrar o “tribunal” da OMC; 4 – administrar o Mecanis-
mo de Revisão de Políticas Comerciais (Trade Policy Review 
Mechanism) que realiza revisões periódicas das Políticas de 

39 BAER; CINTRA; STRACHMAN; JUNIOR, 2019.
40 REIS, 2019.  
41 THORSTENSEN, 1998.
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Comércio Externo de todos os membros da OMC, acompa-
nhando a evolução das políticas e apontando os temas que 
estão em desacordo com as regras negociadas.42 

A OMC inovou ao permitir que negociações a respeito de produtos 
não industrializados, isso permitiu que países cuja produção não se limita-
va a produtos industrializados pudessem discuti-las no âmbito internacio-
nal. Portanto, a partir da Rodada do Uruguai, bens, serviços e propriedade 
intelectual foram inseridos na agenda das negociações da OMC.43 

O Neoliberalismo foi a resposta as crises econômicas nos anos 70. 
Houve uma crise de acumulação, pois as taxas de lucros pós-guerra caí-
ram nessa década, sendo assim, muitos serviços públicos foram privatiza-
dos.44 A crise econômica mundial de 1973 provocou a conversão rápida 
de economistas, políticos e jornalistas americanos em fortes defensores 
da “economia livre”. Diferentemente dos políticos liberais dos anos 1930 
em diante, os governos republicanos de Ronald Reagan (1980-1988), 
George Bush (1988-1992) e do democrata Bill Clinton (1992-2000) rea-
giram às preocupantes recessões com políticas neoliberais – retirada do 
Estado da regulação da economia e cortes nos programas sociais.45

Por sua vez, no âmbito privado, as corporações aproveitaram-se da 
situação e violaram frontalmente os direitos trabalhistas e sindicais, visto 
que adotaram o sistema de diminuição de benefícios e salários. Apesar de 
curtos períodos de crescimento econômicos e de empregos, nos anos 80 
e 90, as recessões marcaram a economia norte-americana. As multina-
cionais americanas dependiam do poder econômico e militar dos Estados 
Unidos, por isso, os neoliberais criticavam-nas alegando serem obstácu-
los ao livre mercado. O FMI e o Banco Mundial financiaram programas 
de desenvolvimento nos países da América Latina, e os Estados Unidos 
aproveitaram-se do espaço de negociações do comércio internacional para 
defender sua hegemonia de livre-comércio. No entanto, no final do século 
XX percebeu-se que políticas neoliberais não resolviam a crise econômica 
provocada pela superprodução e baixa taxa de lucros.46 

42 THORSTENSEN, 1998.
43  HARMSEN, 2019.
44 KODJA, 2019.
45 KARNAL; PURDY; FERNANDES; MORAIS, 2019.
46 KARNAL; PURDY; FERNANDES; MORAIS, 2019.
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4. RELAÇÃO DO MERCADO CHINÊS COM O MERCADO DOS 
ESTADOS UNIDOS 

Segundo dados publicados pela OMC – Organização Mundial do 
Comércio – em 2018, a China continua sendo o líder mundial de expor-
tações, uma vez que exporta US$ 2.487.045, enquanto que os Estados 
Unidos exportam US$ 1.664.085,3.47 

As pesquisas publicadas pela OMC revelam a forte tendência de 
o mercado chinês continuar assumindo o posto de maior economia do 
mundo, visto que o mesmo vem ao longo do tempo mantendo o ritmo 
de crescimento. Portanto, não há dúvidas de que a economia chinesa 
ocupa lugar de primazia na economia internacional e luta para que isso 
permaneça.

A aprovação da entrada da China na OMC, desde o final de 2001, 
concretizou a intenção política chinesa de fazer parte do jogo do comércio 
mundial, representando a mudança dos paradigmas econômicos chineses 
baseados nos pilares socialistas, transformando agora em uma economia 
socialista de mercado.48 

Foi a partir das décadas de 1980 e 1990, que a estratégia econô-
mica da China mudou de rumo, pois antes o regime comercial era ba-
seado em uma economia planejada em um sistema rígido quantitativo 
de importações e exportações. Em 1978, a China iniciou uma abertura 
progressiva de seu mercado ao comércio externo e aos investimentos 
estrangeiros e, já no início dos anos 2000, a economia chinesa passou 
a ser o centro das atenções, devido a projeção que a mesma ganhou no 
âmbito internacional.49

Assim, no início dos anos 80, a China adotou as Zonas Econômicas 
Especiais, a fim de iniciar o processo gradual de entrada de capitais e 
tecnologias estrangeiras, além de salvaguardar os pilares socialistas da 
economia, ao introduzir as reformas capitalistas.50 

A entrada da China na organização foi consequência, de um lado, da 
opção de seu governo em adaptar um modelo econômico baseado nos 
princípios socialistas de economia planejada em um modelo de economia 

47 WTO, 2019b.
48 THORSTENSEN, 2019.
49 MARIA, 2019. 
50 MARIA, 2019.



BÁRBARA THAÍS PINHEIRO SILVA, MARIA DE LOURDES MONTEIRO ALBERTINI

224

de mercado, designado por economia socialista de mercado, bem como 
estabilizar as relações comerciais com os demais países. De outro, sig-
nificou a vontade política dos membros da OMC de integrarem esse país 
ao seio da organização que tem por objetivo básico a liberalização do 
comércio por meios de negociação de regras e supervisão de sua aplica-
ção. Em síntese, os interesses foram satisfeitos dos dois lados: a China, 
ao transformar o comércio internacional em ponto central da sua política 
de crescimento, necessitava da garantia das regras da OMC de que suas 
exportações não seriam discriminadas; e os demais membros da OMC, 
atraídos pelo vasto mercado chinês, em fase de abertura, consideravam 
que as regras existentes seriam garantia de que a invasão dos produtos 
chineses poderia ser controlada.51 

Inicialmente, a China buscou descentralizar a agricultura até o nível 
familiar, aumentando os preços dos produtos agrícolas e gerando reten-
ção dos lucros por parte das empresas. Posteriormente, as empresas 
passaram a ter liberdade de atribuir os salários de seus empregados e 
adotaram o sistema de taxação e, após uma crise inflacionária, o gover-
no chinês decidiu descentralizar a economia, buscando promover o de-
senvolvimento. A partir desse momento o Partido Comunista chinês, no 
governo de Deng Xiaoping, considerou que o sistema de mercado seria 
conciliável aos ideais socialistas, denominando-a de economia socialista 
de mercado. Nesse sentido, as medidas adotadas pelo governo comunis-
ta buscavam reestruturar o papel do governo chinês no mercado, a fim 
de promover reformas empresariais, financeiras e sociais, permitindo e, 
assim, ampliar mais ainda a economia, sobretudo nos setores de serviços 
e agricultura. Contudo, como salientou Thorstensen, “se a ideologia fosse 
um bom guia para o comércio, a China ainda seria um país fechado, e não 
o primeiro exportador do mundo”.52 

O fato é que, independentemente da ideologia, desde o final de 
2001, com a China na OMC (símbolo do importante passo de integração 
econômica no sistema internacional multilateral), o governo chinês bus-
cou organizar suas exportações no sentido de atender às demandas da 
organização e tentando evitar que a mesma fosse restringida pelos instru-
mentos de proteção ao comércio, além de poder beneficiar-se das normas 
internacionais da OMC que visam garantir um mercado de livre comércio.53

51 THORSTENSEN, 2019.
52 THORSTENSEN, 2019.
53 THORSTENSEN, 2019.
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Outros dados atuais são fundamentais para essa análise. A China, 
além de ser a fábrica do mundo, é também considerada o “banco mundial” 
e o grande fator de crescimento econômico de toda a Ásia. O PIB chinês 
já superou o dos Estados Unidos, uma vez que o primeiro cresce a taxas 
de 6,3% ao ano,54 enquanto o dos EUA cresce a taxas de 2% ao ano.55 
Além disso, a China busca estabelecer rotas de comércio na Eurásia a 
fim de intensificar a conexão entre a Ásia, Europa e África, e, deste modo, 
fortalecer o triângulo estratégico que quer dominar. O projeto mais recen-
te foi a inauguração da linha ferroviária que liga Londres a Xangai. Além 
dessa aproximação com a Europa e Londres, desde o 18º Congresso do 
Partido Comunista Chinês, em novembro de 2012, Xi Jinping, presidente 
da China, já defendia a formação de um único cinturão a fim de formar 
uma só rota que une toda a Eurásia, incluindo a África.56 

Segundo o José Eustáquio Diniz Alves, professor titular do doutorado 
em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas – ENCE/IBGE:

A ascensão da China e dos países aliados do Oriente pode 
significar o fim do modelo econômico e político do liberalismo 
democrático burguês e o fim da ordem internacional fundada 
a partir da reunião de Bretton Woods, em 1944. Em seu lugar, 
passará a vigorar o Consenso de Beijing, que aposta na pro-
moção das economias em que a propriedade estatal continua 
tendo um peso dominante, na promoção de câmbio competi-
tivo, com mudanças graduais para evitar choques e controle 
cambial para escapar da especulação predatória, em políticas 
de promoção das exportações com proteção da indústria local 
e dos setores estratégicos do país, em reformas de merca-
do, mas com controle das instituições políticas e culturais, e 
na centralização das decisões políticas e das estratégicas de 
projeção nacional.57

O objetivo dessa ascensão asiática é o fortalecimento do proces-
so de orientalização mundial, sob o auspício chinês, e, por conseguinte, 

54 IMF, 2019a.
55 IMF, 2019b.
56 ALVES, 2019.  
57 ALVES, 2019.
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o declínio gradual da influência estadunidense e ocidental no mercado 
mundial. 

5. A RESPOSTA NORTE-AMERICANA AO AVANÇO ECONÔMICO 
CHINÊS

A China até então era um dos principais parceiros comerciais dos EUA 
e do mundo. Porém, a partir da crise de 2008, embates comerciais entre 
os Estados Unidos e a República Popular da China se intensificaram.58

O comportamento da economia norte-americana, a partir desse mo-
mento, foi decisiva para o Estado. Os Estados Unidos buscaram fortalecer 
a indústria nacional, reduzindo a dependência das importações e estimu-
lando as exportações, ao buscar realocar a produção para dentro de suas 
fronteiras.

Na fórmula do Presidente Barack Obama, “a relação entre os Estados 
Unidos e a China vai moldar o século XXI”. A frase marcou o início do reco-
nhecimento da República Popular da China como a única grande potência 
que pode pôr em causa a preponderância dos Estados Unidos e definiu a 
centralidade das relações bilaterais sino-americanas.59 

Sendo assim, a crise de 2008 trouxe a impressão de que a posição 
norte-americana estaria, possivelmente, cedendo espaço para a liderança 
chinesa. Isso foi reafirmado, nove anos depois, no discurso de posse do 
presidente Donald Trump, carregado de referências econômicas, senão 
vejamos:

Presidente da Suprema Corte Roberts, Presidente Carter, Pre-
sidente Clinton, Presidente Bush, Presidente Obama, compa-
triotas americanos e pessoas do mundo: obrigado. Nós, os 
cidadãos da América, estamos agora unidos em um grande 
esforço nacional para reconstruir o nosso país e restaurar a 
sua promessa para todo o nosso povo. Juntos, vamos deter-
minar o curso da América e do mundo nos próximos anos. 
Nós enfrentaremos desafios. Nós vamos enfrentar dificulda-
des. Mas nós vamos fazer o trabalho. (…) Tornamos outros 
países ricos enquanto a riqueza, a força e a confiança de nos-
so país desapareceram no horizonte. Uma a uma, as fábricas 

58 MARIA, 2019.
59 GASPAR, 2019.
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fecharam e deixaram a nossa costa, sem sequer pensar nos 
milhões e milhões de trabalhadores americanos que ficaram 
para trás. (...) Deste dia em diante, uma nova visão governará 
nossa terra. A partir deste momento, será a America First. 
Todas as decisões sobre comércio, impostos, imigração, re-
lações exteriores, serão feitas para beneficiar trabalhadores 
americanos e famílias americanas. Devemos proteger nossas 
fronteiras contra a devastação de outros países, fabricando 
nossos produtos, roubando nossas empresas e destruindo 
nossos empregos. A proteção levará a uma grande prosperi-
dade e força. Eu lutarei por você com todo o fôlego do meu 
corpo – e eu nunca, nunca vou decepcionar você. A América 
começará a ganhar novamente, ganhando como nunca antes 
(...). Juntos, vamos tornar a América forte novamente. Vamos 
tornar a América rica novamente. Nós faremos a América 
orgulhosa novamente. Nós vamos tornar a América segura 
novamente. E, sim, juntos, vamos tornar a América ótima no-
vamente. Obrigado, Deus te abençoe e que Deus abençoe a 
América.60 

A política econômica dos Estados Unidos é imbuída pelo discurso 
nacionalista, sendo essa a base política norte-americana dominante no 
século XXI. Esse tipo de discurso busca, em tese, legitimidade na sobe-
rania popular e no ideal democrático, porém, o nacionalismo como base 
ideológica pode fomentar a xenofobia e o racismo, levando os nacionais 
de um país considerar a sua nação superior às outras. Portanto, como 
um instrumento ideológico, o nacionalismo pode ser perigoso e sombrio, 
prova disso é o nazifascismo na Europa, no século XX.61 

Segundo Futscher Pereira,62 o nacionalismo americano diverge do 
próprio discurso democrático e igualitário, pois consideram seu sistema 
político e econômico superior aos demais, revela um lado sombrio, pois, 
embora seja um instrumento de coesão social (para os nacionais), não 
deixa de ser um instrumento de exclusão (em relação aos estrangeiros).

O estilo paranoico caracteriza-se, por exemplo, pelos apelos à 
constante vigilância contra inimigos internos, pela insinuação 

60 WHITE HOUSE, 2019, tradução nossa. 
61 PEREIRA, 2019.
62 PEREIRA, 2019;
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de traição contra todos aqueles que não partilham as teses 
dominantes (...), bem como pela profunda desconfiança rela-
tivamente a tudo o que é estrangeiro.63

Para os nacionalistas a economia está subordinada aos assuntos de 
segurança estatal, visto que tanto a economia, quanto a segurança são 
temáticas fundamentais para a agenda de um Estado. Assim, consideran-
do o discurso de Donald Trump, percebe-se que, na visão do nacionalismo 
econômico, o comércio desenvolvido para além das fronteiras nacionais 
é uma das causas geradoras de tensões entre os Estados, visto que o 
ganho de um país é a perda de outro. Por isso, as relações internacionais 
econômicas não necessariamente são simétricas, uma vez que a depen-
dência de um Estado de matéria prima de outro Estado o torna “refém” 
economicamente. Assim, para garantir o desenvolvimento pleno de um 
país, segundo se extrai do discurso de Donald Trump, os Estados Unidos 
devem focar no desenvolvendo industrial nacional e comércio doméstico 
à luz de políticas protecionistas, pois a economia é um meio pelo qual 
o Estado tem a capacidade de dominar o outro. Por isso, é fundamental 
fortalecer a economia doméstica. É o que explica Ribeiro:64 

A segurança e o poder econômico de um país estão intima-
mente ligados ao seu desenvolvimento industrial que deve 
ser estimulado pelas políticas públicas com o objetivo de 
alcançar-se uma plena satisfação, no âmbito interno do Es-
tado, dos produtos capazes de atender às necessidades 
essenciais de seu povo. Apontou como fatores que levariam 
à satisfação destes objetivos o acolhimento dos meios de 
produção advindos das economias mais desenvolvidas, o es-
tímulo à imigração de mão de obra qualificada, bem como um 
sistema monetário nacional capaz de oferecer subsídios para 
o desenvolvimento industrial.65

Em junho de 2018, o G7 (Estados Unidos, Canadá, França, Reino 
Unido, Alemanha, Japão e Itália) se reuniu no Canadá para discutir os 
rumos econômicos dessas nações. Os debates foram intensos, visto que 

63 PEREIRA, 2019.
64 RIBEIRO, 2019.
65 RIBEIRO, 2019.
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os seis membros não concordaram com a saída dos EUA da Parceria 
Transatlântica de Comércio e Investimento – TTIP, Acordo de Paris. Assim, 
a política “América First” está causando instabilidade na aliança ocidental 
e na ordem internacional vigente.66 

Considerando isso tudo, a República Popular da China entendeu que 
as estratégias norte-americanas envolviam o fato de impedi-la de ocupar a 
posição de destaque no âmbito internacional econômico e, consequente-
mente, os chineses passaram a enxergar os Estados Unidos como o seu 
principal adversário no plano comercial.67 

Do outro lado do mundo, em Qingdão, na província de Shandong, 
República Popular da China, no mesmo mês e ano, ocorria Organização 
de Cooperação de Xangai, contando com a presença dos oito membros – 
China, Rússia, Cazaquistão, Quiguistão, Tadjiquistão, Uzbequistão, índia e 
Paquistão – o que corresponde 60% do território eurasiático e 30% do PIB 
mundial. Tal reunião foi marcada pelo discurso chinês de que é necessário 
promover a ascensão da Ásia e a hegemonia chinesa no mundo.68 

Os impactos dos entraves entre EUA e China provocam consequên-
cias devastadoras para os consumidores. Embora as tarifas tenham sido 
reduzidas no comércio entre esses dois países, os déficits comerciais 
permanecem inalterados. Em 2018, os EUA impuseram tarifas em três 
listas de bens da China, provocando uma diminuição das importações 
norte-americanas dos produtos chineses. Em retaliação, a China impôs 
tarifas de modo que as exportações dos EUA para a China diminuíram 
também. Assim, a queda acentuada de quase US$ 850 milhões nas im-
portações da China foi quase compensada pelo aumento de US$ 850 
milhões do México, deixando as importações totais dos EUA praticamente 
inalteradas. Em relação aos outros países, tais como o Japão, Coréia do 
Sul e Canadá, houve pequenos aumentos nas importações dos Estados 
Unidos.69 

No caso da soja, especificamente, as exportações dos EUA para a 
China caíram profundamente em 2018 depois que a China impôs tarifas. 
Os Estados Unidos eram o principal fornecedor de soja da China, ao lado 

66 ALVES, 2019.
67 (ALVES, 2019).
68 ALVES, 2019.
69 IMF, 2019c.



BÁRBARA THAÍS PINHEIRO SILVA, MARIA DE LOURDES MONTEIRO ALBERTINI

230

do Brasil, em 2017. Com as tarifas, o preço da soja nos EUA caiu, o que 
levou ao aumento das exportações brasileiras do produto para a China. 
Embora os preços tenham voltado a convergir e as exportações de soja 
para a China melhoraram, os produtores de soja dos EUA sofreram, e os 
brasileiros se beneficiaram do desvio do comércio e da segmentação do 
mercado. Em relação ao mercado acionário, o preço das ações das em-
presas norte-americanas obteve um desempenho inferior no ano de 2018 
quanto aos negócios dos Estados Unidos expostos a outros mercados 
internacionais, após as tarifas de retaliação impostas pela China.70 

As tarifas bilaterais entre os EUA e a China provocaram efeitos limi-
tados sobre a balança comercial desses países. Em proporção global, as 
tarifas bilaterais estabelecidas entre os Estados Unidos e a China fez com 
que fosse subtraído 0,3% do PIB mundial, sendo a metade originária de 
negócios e mercado. A dificuldade em resolver as diferenças comerciais 
tem prejudicado mais ainda o mercado financeiro e os negócios internacio-
nais, uma vez que desacelera o investimento e o comércio, retardando a 
formação a disseminação de novas tecnologias, reduzindo a produtividade 
e o bem-estar social, além de tornar os bens de consumo menos acessí-
veis, prejudicando as famílias de baixa renda.71 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS – OS REFLEXOS DA GUERRA 
COMERCIAL ENTRE OS ESTADOS UNIDOS E A CHINA NO 
MERCADO BRASILEIRO

O quadro que se delineou acima vem provocando uma série de reper-
cussões importantes para todo o mundo e, principalmente, para a OMC 
que já não consegue mais progredir nas negociações ministeriais periódi-
cas de redução de barreiras e outras medidas garantidoras do livre comér-
cio internacional, bem como sequer consegue garantir o funcionamento 
do Órgão de Solução de Controvérsias, que está paralisado em virtude da 
impossibilidade de se eleger novos membros para o Órgão de Apelação,  
pois todas as decisões no âmbito da organização gira em torno do princí-
pio do consenso negativo e os EUA vêm barrando todos os nomes. 

Além do mais, o grande desafio para a OMC tem sido garantir à 
obediência às suas regras, demonstrando clara perda de controle das 

70 IMF, 2019c.
71 IMF, 2019c.
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relações interestatais, acerca das barreiras tarifárias. Além disso, ela 
perde também o protagonismo multilateral no que se refere às barreiras 
não tarifárias, pois o que vem acontecendo é o deslocamento dos fóruns 
sobre esses temas para a OCDE, e regras plurilaterais no âmbito regional. 

Finalmente, o que se pretendeu foi estabelecer algumas reflexões 
acerca desse novo cenário para o comércio internacional, mas já cons-
tatando que os meios de controle da produção esvaziam o protagonismo 
multilateralista da OMC, tornando-se cada vez mais difusos e não mais 
tão concentrados dentro das fronteiras estatais.
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