
, ,,h;., -. . - . . .:Si - . . . - 7  l i . '  _.. _ . *. -:, ,,:.* = ' <  - 
C . & ;  . . .- - . &c: -=.: .:-. 

, .. i . . ..> -. 
. ,.:... ?, - o - ,  '- 

. L ,  . 1.'. " -  - -. - 

,& , < . - : . - S .  . 

' ia' 







ANTONIO SÉRGIO PACHECO MERCIER 

A Jurisdição do Estado na Esfera Penal e o 
Direito de Ingerência na Proteção dos 

Direitos Fundamentais 

Mestrado em Direito 

UNIFIEO - Centro Universitário FIE0 

OSASCO - 2005 



ANTONIO SÉRGIO PACHECO MERCIER 

A Jurisdição do Estado na Esfera Penal e o 
Direito de Ingerência na Proteção dos 

Direitos Fundamentais 

DISSERTAÇÁO APRESENTADA Á BANCA 
EXAMINADORA DA UNIFIEO, PARA OBTENÇÃO 
DO T~TULO DE MESTRE EM DIREITO, TENDO 
COMO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ç Ã ~  E CONCRETIZAÇÃO JUR~DICA 
DOS DIREITOS HUMANOS", DENTRO DO 
PROJETO "A TUTELA DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA PERANTE A ORDEM 
POL~TICA, SOCIAL E ECONOMICA, INSERIDO 
NA LINHA DE PESQUISA "DIREITOS 
FUNDAMENTAIS EM SUA DIMENSÃO 
MATERIAL*, SOB ORIENTAÇÃO DA PROF~. D R ~ .  
MARGARETH ANNE LEISTER. 

UNIFIEO - Centro Universitário FIE0 

OSASCO - 2005 







Apresento especial agradecimento a Prof. Dra. Anna Cândida 
da Cunha Ferraz Coordenadora do Curso de Mestrado em 
Direito, e a minha Orientadora Prof. Dra. Margareth Anne 
Leister. 



RESUMO 

A presente dissertação diz respeito A jurisdiçSio do 

Estado na esfera penal e o Direito de Ingerência. A principio ela lida com o conceito 

de Jurisdição, os Conflitos Internacionais. A ingerência Judiciária tem como cerne o 

tribunal de Nuremberg e o Tribunal Penal Militar de Tóquio, e, no final, a 

apresentação de dois dos maiores documentos feitos pela ONU. A dissertação 

aborda um tema presente e atual que se divide em dois pontos cardeais: a 

Jurisdição do Estado e o Direito de Ingerência. A Jurisdição do Estado demonstra a 

evolução desse Estado e seu poder no curso da historia. O Direito de ingerência vai 

da concepção do individuo e sua busca pela historia, pelos direitos individuais. O 

tema diz respeito, ainda, a algumas questões que envolvem o Estado, sua 

soberania, seu poder e conseqüente jurisdição, incluída a esfera penal e também as 

novas manifestações de um direito de Ingerência. 

ABSTRACT 

This thesis deals with Jurisdiction of State, 

referrinfg to penal affairs and the right of interference. It begins revealing the concept 

of State, Modern State, and Power of State. Then, it discusses the Authority of the 

State, its Jurisdiction and International Conflicts. 

Legal Interference refers mainly to the Nuremberg 

Trial and Tókio Military Trial, concerning World War I I .  In the end the presentation of 

two of the most important documents made by UNO. In a general way this thesis 

aims two main subjects: Juridiction of the State and the Right of lnterference. 

Jurisdiction of the State shows the evolution of the old Idea of State to the Modern 

State and is power in the couse of history. The Right of interferece begins with the 

conception of man and his searching for individual rights through history. The theme 

focuses some questions concerning State, its sovereignty, its power and the 

consequent jurisdiction, influding penal system and the new ideas about the right of 

interference. 
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O tema escolhido - "A Jurisdição do Estado na Esfera Penal e o Direito de 

Ingerência" e atual, esta presente, vive os dias que passamos, e a todo o momento 

surgem intervenções de organizações internacionais inclusive no âmbito penal ensejadas 

por força do amparo de direitos íündamentais, quer dos indivíduos, quer das 

coletividades. 

A dissertação aqui apresentada tem assim o escopo de abordar um tema presente 

e atual cuja vertente constitui-se ou tem-se constituído na dicotomia entre o poder do 

estado, na sua qualidade de pessoa jurídica de direito publico interno e externo, e os 

direitos fundamentais do individuo, tomado o seu conceito como expressão do ser 

humano e sua saga no curso da história. 

A exposição do tema, vasto por si mesmo, fixa-se em dois pontos cardeais 

presentes no evolver, no seu caminhar pretendendo extrair dai uma necessária 

conclusão. Esses pontos cardeais encontram-se no título do trabalho quais sejam: a 

jurisdição do estado na esfera penal, o primeiro; e o direito de ingerência, o segundo. 

Os pontos acima enunciados sofrerão descrição e analise de modo separado para 

uma melhor compreensão, embora não sejam necessariamente paralelos, e sim 

interdependente em direção a conclusão. 



O primeiro ponto cardeal, a jurisdição do Estado na esfera penal diz com a 

evolução desse estado e seu poder no curso da história. O segundo ponto cardeal, o 

direito de ingerência, vai do surgir a concepção do indivíduo, sua saga ao longo de 

histórico recente, e o achamento dos direitos individuais. Esse direito de ingerência diz 

respeito à ingerência judiciária, lugar mais forte de amparo dos direito humanos. 

Há que ressaltar a longa data na qual vislumbrava-se o caminho dos indivíduos e 

a busca da criação e outorga de certos direitos fundamentais do ser humano. Aqui a 

reminiscência de antiga lição de MARCILIO DE P ~ U A  bem a elucidar a questão. 

"Dissemos anteriormente que cabe ao legislador humano não só designar ou estabelecer 

o governante mais ainda fazer representações contra ele e até mesmo destitui-lo do 

poder.. . Visto que afirmamos que é da alçada exclusiva do príncipe proferir sentenças 

civis e castigar os transgressores da lei, através do seu poder coercivo, aquela pessoa 

também poderá inquirir a qual ou a quais indivíduos compete julgar os governantes e 

tomar as medidas coercivas contra eles ... Mas considerando-se que o príncipe é um ser 

humano dotado de inteligência e vontade, e como tal poderá receber outras formas, por 

exemplo, uma opinião falsa ou sentir um deseja mau ou ate ambos, por meio dos quais 

possa vir a atuar em desacordo com o que determina a lei, torna-se, por conseguinte, 

passível de vir a ser igualmente julgado e controlado de acordo com a mesma, por 

aquela pessoa que dispõe de autoridade para fazer isso. Caso contrário, todo governo se 

transformaria num despotismo e os cidadãos seriam reduzidos a condição de escravo e 

não obteriam a vida suficiente".' 

I Marsílio de Padua, O Defensor da Paz . Tradução e Notas de José Antônio Camargo Rodrigues de 
Souza. Petrópolis Editora Vozes, 1997 pp. 190 e 191. 



O tema diz respeito a algumas questões que envolvem o Estado sua soberania, 

seu poder e conseqüente jurisdição incluída a esfera penal e também as novas 

manifestações de um direito de ingerência. 



O Estado é uma pessoa jurídica, necessária por excelência, e de todas as pessoas 

jurídicas a primeira; é o sujeito, natural ou legal, dos direitos competentes a uma 

entidade coletiva e o é juridicamente, pela unidade própria da sua existência legal. OS 

direitos que esta entidade reúne, são os direitos da sua pessoa. Que é, de feito, o Estado? 

Um sistema, uma escola, uma opinião, uma filosofia, um culto, uma verdade? Não, sem 

dúvida nenhuma. O Estado é apenas a organização legal das garantias de paz comum e 

mutuo respeito entre as varias crença, convicções e tendências que disputam, pela 

propaganda persuasiva, o domínio do mundo.' 

A soberania do estado surge como princípio basilar dos quais os outros são 

corolários a persistência do estado soberano vem de sua trajetória, do antigo regime aos 

dias correntes. 

O Estado soberano vem como conseqüência dos dois tratados da Westphalia, o 

de Ornabrück e o de Munster que determinaram o fim da guerra dos trinta anos. Esta 

guerra de natureza religiosa e política termina com as derrotas do imperador e do papa. 

A paz encerra o império germânico, consagra a nova Europa, reconhece a Confederação 

Helvética e os Paises Baixos na sua qualidade de Estados independentes. As vitórias das 

monarquias sobre o papa ocorre nos planos religioso e político os princípios decorrentes 

da paz encontram-se na liberdade religiosa; na igualdade dos Estados; na soberania 

Rui Barbosa, Teoria Política, Volume XXXVI. W. M. Jackson Inc. Editores. São Paulo 1964. pp. 18, 
19 e 3.2 



desses Estados. Esses princípios passam a ser reconhecidos como fundamentais nas 

relações internacionais. 

Os Tratados da Westphalia são na verdade, o ponto de partida da evolução do 

direito contemporâneo. A sociedade Internacional é a sociedade das nações cujo os 

membros são os Estados soberanos. Qualquer nação que não dependa de um Estado 

Estrangeiro é Estado soberano. O tema em visita caracteriza-se pelos princípios 

seguintes: os Estados são soberanos e iguais entre si; a sociedade internacional é uma 

sociedade inter-estatal; o direito internacional é um direito inter-estatal que não se aplica 

aos indivíduos; o direito internacional é direito derivado da vontade é do consentimento 

dos estados soberanos, provindo os tratados do consentimento expresso e os costumes 

do consentimento tácito; os estados soberanos decidem sozinhos o que devem ou não 

fazer nas relações internacionais; e nas relações entre estados soberanos a guerra é 

pr~ibida;~ 

O Estado é assim uma forma histórica de organização jurídica do poder dotada 

de qualidades que a distinguem de outros poderes e organizações de poder. Entre estas 

qualidades, está a qualidade de poder soberano. A soberania, em termos gerais e no 

sentido moderno traduz num poder supremo no plano interno e num poder independente 

no plano internacional. Ao articular a dimensão constitucional e interna com a dimensão 

internacional do estado pode-se se reportar os elementos constitutivos deste: poder 

político de comando; que tem como destinatários os cidadãos nacionais, que são os 

sujeitos do soberano e destinatários da soberania, ou seja, o povo; reunidos num 

determinado território. Essa soberania no plano interno traduzir-se-ia num monopólio de 

3 Nguyn Quoc Dinh. Patnck Dailhier e Alain Pillet. Direito Internacional Público. Trad. Vitor Marques. 
Ed. Fundação Calouste Gulberikian, 1999, p. 44 e 48. 



edição do direito positivo pelo estado e num monopólio da coação física legitima para 

impor a efetividade de suas regulações e de seus comandos. Em tal caminho é que aflora 

o caráter originário de sua soberania e que o estado não precisa recolher o fùndamento 

de suas normas noutras normas jurídicas. A soberania internacional ou independência é 

por natureza relativa eis que existe a soberania de outro estado, em igualdade soberana 

entre estados, que não reconhecessem qualquer poder superior acima deles. E se, se 

pretende salientar duas dimensões do estado como comunidade juridicamente 

organizada: o estado é um esquema aceitável de racionalização institucional da 

sociedade modernas; o estado constitucional é uma tecnologia política de equilíbrio 

político social através da qual se combateram dois arbítrios ligados a modelos 

anteriores, a saber: a autocracia absolutista do poder e os privilégios orgânicos- 

corporativos medievais4. 

Os conflitos, as tensões, os diferendos entre os Estados vêm de tempos 

imemoriais, não cessaram e persistem ainda hoje. São conflitos de ordem econômica e 

política, vivendo guerras, incluindo-se as duas conflagrações mundiais, continuaram 

com a descolonização - embora hoje tenha-se o armamento nuclear. A sociedade 

internacional restringe-se cercada pelo progresso tecnológico e em contra partida surge 

entre os povos e as pessoas um certo sentir de interdependência. Há uma nova 

consciência de interesses comuns em ascensão que se corporifica na sociedade 

internacional 

O Poder é um elemento essencial dos Estados. Constitui o Estado e representa o 

alicerce que anima a existência de uma comunidade humana, conservando-a unida e 

4 José. Joaqui~n Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituiçilo. 3Qdição. 1999 
livraria Almedina. Coimbra. Portugual. pgs. 85 e 86 
' Nguyn Quoc Dinh. Patrick Dailher e Alain Pillet. Op cit. 52 



solidária em um determinado território, sendo que a força e a competência enleiam-se 

com o Poder. 

"Eu podia multiplicar os exemplos ad ir2finitrrm para provar que o Direito se 

baseia na Força e nenhum direito se torna effectivo sem a sanção da força ... 7 7 6  

' A Força exprime a capacidade material de comandar interna e externamente. Se 

o Poder entretanto houver de se fundar somente na força, esse poder é poder de fato. 

"O poder é o prolongamento natural da idéia de Direito (...) A idéia do Direito 

possui um certo ar aristocrático. Um pequeno número de Homens somente é capaz de 

concebê-lo ã perfeição"7 . 

Assim, o Poder no seu papel de prolongamento natural da ideia do direito 

repousa na força e alicerça-se na competência. A competência supõe a legitimidade que 

se origina do consentimento. Há de se fazer a distinção entre poder e autoridade. O 

poder significa a organização jurídica da força; a autoridade traduz o poder que se 

explica pelo consentimento expresso ou tácito dos cidadãos. 

O Poder, elemento do Estado, apresenta determinadas características. Essas 

características são a imperatividade e natureza integrativa do poder estatal; a capacidade 

de auto organização; a unidade e indivisibilidade do poder; os princípios de legalidade e 

de legitimidade; e a soberania. 

6 Santo Thyrso, Cartas de Algures. A ideia da Justiça, Portvgalia. Editora Lisboa 1924, p. 24 
' Georges Burdeau, Traité de Sciencepolitique, Deusiéme edition. Librairie Gènerale de Droit et de 
Jurisprudence r. Pichon et R. Durand, 1966, p. 418 e 208 



A primeira característica é aquela que diz da imperatividade e da natureza 

integrativa do poder estatal. A sociedade compreende diversas formas de organização 

judicial. Essas formas são distintas na medida dos objetivos, extensão e intensidade dos 

laços que prendem aos seus integrantes: os indivíduos. O Estado é uma das formas de 

sociedade, não a única. O que distingue o Estado das outras formas de sociedade é o seu 

traço 'fundamental. Este se projeta no caráter obrigatório da participação de todo 

indivíduo de uma sociedade estatal. O portador do poder do Estado frente a visão 

jurídica é sempre e indispensavelmente o Estado e não uma ou mais pessoa fisica. 

A segunda característica é a capacidade de auto-organização. O estado existe 

desde que o conjunto social esteja em condições de estabelecer pela via da elaboração 

ou pelo caminho da alteração uma ordem constitucional por direito próprio e originário. 

A terceira característica constitui-se na unidade e indivisibilidade do poder. A 

unidade e a indivisibilidade do poder do Estado são seu atributo enquanto pessoa 

jurídica. A unidade e a indivisibilidade do poder significam que há somente um titular 

desse poder que é o Estado na sua qualidade de pessoa jurídica. O Poder do Estado na 

pessoa de seu titular é indivisível. A divisão existe no que respeita as formas básicas da 

atividade estatal e no que diz com o exercício do poder. 

A quarta característica encontra-se nas expressões legalidade e legitimidade. A 

legalidade nos sistemas políticos exprime-se basicamente no observar as leis, isto é o 

proceder da autoridade lidando em conformidade estrita com o direito estatuído. É a 

noção de que todo poder estatal deve atuar conforme as normas jurídicas vigentes. O 

conceito de legalidade exercita-se em domínio formal técnico e jurídico. A legitimidade 



ergue questões de fundo como as que cercam as justificações e valores do poder legal. A 

legitimidade é a legalidade valorada. 

O conceito de legitimidade preside as crenças de determinada época a ligar 

manifestação do consentimento e obediência. A legalidade surge do desejo de 

estabelecera na sociedade humana preceitos validos e permanente, obras da razão que 

dotassem os indivíduos, isolando-os da conduta de governantes quando imprevisível 

arbitraria, opressiva. O objeto é o de alcançar um Estado de certeza e confiança na ação 

dos agentes do poder, afastando o temor, a angustia e a ansiedade, correntes onde o 

Poder for absoluto. 

A legalidade há de ser compreendida como a certeza dos cidadãos de que a lei os 

protege contra os males advindos do mau comportamento dos agentes do poder. A 

legalidade da qual se emana a legitimidade tem um condão de espungir a imagem do 

passado, de banir o acatamento fundado na realeza absoluta. A legitimidade repousa no 

plano das crenças pessoais no terreno das convicções pessoais, de valorações subjetivas, 

de critérios axiológicos variáveis. É o conteúdo dos princípios fundamentais que 

justificam ou invalidam a existência do Poder. A legalidade é questão de forma; a 

legitimidade é questão de fundo8 . 

A quinta característica é a da soberania. A soberania aparece no Estado 

moderno. As concepções helênica e romana bordejaram o ambiente da cidade (Helade) 

e o ambiente família (Roma). A Idade Média apresentou o Estado Estamental. 

8 Paulo Bonavides, Ciência Política. Ed. 10a, SSã Paulo Malheiros Editores, 1995, p. 119 



O Estado moderno vincula-se historicamente ao princípio da soberania. A 

soberania exprime a superioridade de um poder desembaraçado dos laços de sujeição; é 

o elemento inseparável do estado9. 

A república é o justo governo de muitas famílias e do que lhes é comum, com 

poder soberano. Considere-se como a capacidade do estado de vincular e determinar de 

modo exclusive o seu traço jurídicolO. 

- -- 

9 Paulo Bonavides. ob. cit. p. 86 
I0 J. J.'G. Canotilho, ob.cit. p. 86 



A soberania caracteriza-se por ser una e indivisível, perpétua, irrevogável, poder 

supremo e incontestado. O estado que adotou a soberania do poder supremo é aquele 

estado que sucede a idade média. A expressão soberania do estado procura assinalar a 

proeminência do grupo político o estado sobre os demais grupos sociais, tanto os 

internos - igrejas escola e famílias, quanto os externos: outros estados e a comunidade 

internacional com os quais se defrontam. A soberania do estado diz respeito a 

autoridade maior no limite territorial prevalente hierarquicamente sobre as outras 

categorias e poderes sociais, servindo de justificação da autoridade conferida ao titular 

do poder maior, o próprio estado. 

O princípio das nacionalidades. O princípio do direito dos povos a 

autodeterminaçiio. 

O princípio das nacionalidades caminha até a segunda Guerra Mundial. E esse 

princípio que determina a transformação do Estado senhorial em Estado nacional. A 

teoria da soberania nacional surgiu com as revoluções americana e francesa no final do 

século XVII. Essa teoria não coloca em causa seja o Estado soberano, seja sistema 

interestatal. O princípio da soberania nacional enfrenta a origem do poder no Estado e, 

não com o poder do Estado. O Estado não desaparece, é transferido da mão do príncipe 

para a nação, O poder não se extingue; o Estado e seu poder continuam íntegros. O 

Estado Patrimonial e o Estado Senhorial já não existem prevalecendo o Estado nacional. 

O poder passa de mão no âmbito do estado, mas não deixa de ser do estado. A 



titularidade da soberania é alterada. Não o seu sentido. O soberano, rei ou nação, não 

está submetido a nenhum poder superior. O estado nacional herdou os atributos do 

estado senhorial já que continua o estado soberano como o fora seu predecessor. O 

regime, o anterior e o que se erigiu das revoluções, americana e francesa, cultuam o 

mesmo ícone: o individualismo estatal. 

Os horizontes se alargam com o princípio das nacionalidades que alcança o 

estágio universal. Os limites dos estados devem coincidir com os da nação, tanto 

estados quanto são as nações. Cada nação tem o direito de se constituir em estado 

independente. Um Estado que se constituía de varias nações se sujeita ao 

desmembramento corre o risco de se ver desmembrado e, se uma nação esta dividida em 

varias partes e incorporadas em estados diferentes essa nação possui o direito de refazer 

a sua unidade no seio de um mesmo Estado. O principio das nacionalidades é sucedido 

pelo princípio dos direitos dos povos à autodeterminação. 

O princípio do Direito dos povos a autodeterminação, bem como o princípio das 

nacionalidades, são a um só tempo revolucionários e conservadores. Estes princípios 

são revolucionários quando se opõe a ordem estabelecida pela Europa por via de 

conquista ou de sucessão. E são conservadores na medida que legitimaram o estado 

soberano". 

Os Estados nacionais multiplicam-se em sucessivas ondas de descolonização em 

virtude da aplicação continuada do princípio do direito dos povos e da 

autodeterminação. A conseqüência: o interestatismo generaliza-se e sedimenta-se. Os 

estados que se originaram da descolonização contestam o direito elaborado antes da sua 

I I Nguyn Quoc Dinh. Patrick Dailhier e Alain Pillet op. cit. 5 5 .  



ascensão a qualidade de Estado. Entretanto a contestação é parcial. Os novos estados 

não refutam, não recusam, não questionam os alicerce interestatais do sistema clássico. 

Em contra partida exigem esses estados a afirmação, a confirmação e o aprofundamento 

da noção de soberania como meio de se fazer ouvir no cenário internacional. A sua 

soberania é uma soberania deslocada da soberania dos estados europeus. A soberania 

européia decorreu da vitória sobre as pretensões do Papa e do imperador, a soberania 

que surge da descolonização deriva de disciplina econômica; há que se fazer frente ao 

imperialismo do qual foram vítimasI2. 

As grandes potências, independentemente de qualquer mandato, outorgam se o 

poder de resolver questões de interesse comum e o fazem fundadas em sua força e seu 

poderio. Os outros estados, médios e pequenos descobrem que sob o sistema das 

grandes potencias não existem vantagens ou préstimos. A limitação da eficácia do 

sistema das grandes potências revela-se com a implosão do conflito que vai de 1914 a 

1918. O movimento de ordenação da sociedade internacional após a 1". Guerra Mundial 

não da certo. Renova-se o movimento depois de 1945 sob o impulso, a pressão de 

crescentes imperativos políticos e econômicos. 

O novo sistema internacional faz progresso, mas esta longe de superar a relação 

internacional. As organizações interestatais concebidas não negam nem limitam o 

princípio da soberania dos Estados. 

'' Nguyn Quoc Dinh, Patrick Dailhier e Alain Pillet op. cit. 56. 



O Estado para realizar o seu fim, como sociedade política detém poder; e esse 

poder deriva do princípio da soberania o Estado tem poder porque é soberano. O 

princípio da soberania do Estado, a partir da perspectiva da ciência jurídica, adquire 

dois significados distintos. No âmbito externo, a soberania do Estado implica a sua 

independência, não admitindo subordinação a qualquer outro poder. Esse poder é 

compartilhado por outros entes iguais, os outros Estados, membros da comunidade 

Internacional, todos eles soberanos. O Estado soberano significa no âmbito interno, isto 

é, no âmbito do seu território (âmbito especial do exercício da soberania) que tem o 

poder de dispor e ordenar seu próprio ordenamento jurídico. 

O Estado soberano tem poder para impor decisões internamente e assim coagir 

os cidadãos e residentes no seu território. 

Jurisdição provém do latim jurisu'ictio significando dicção do direito. O Estado 

soberano tem por função declarar o direito, isto é, estabelecer a certeza perante eventual 

violação do regime normativo em vigor. A origem da fiinção jurisdicional encontra-se 

no fato de que o Estado proíbe os particulares de resolver por si mesmos os seus 

conflitos. O Estado é assim o responsável pela manutenção da paz social, e frente a uma 

eventual violação da ordem normativa, ou frente a uma reclamação por parte de um 



cidadão que afirma ser titular de um direito que haja sido violado, o Estado deve 

assistir, elucidar declarar e aplicar o direito 13.  

A atividade jurisdicional é atividade pública, constituindo no sistema jurídico 

brasileiro monopólio do poder judiciário, excetuados casos restritos de jurisdições 

anômalas 1 4 .  

A Jurisdição é, em primeiro lugar, um poder, porque atua cogentemente como 

manifestação da potestade do Estado e o faz definitivamente em face das partes em 

conflito; é também uma função, porque cumpre a finalidade de fazer valer a ordem 

jurídica postem dúvida em virtude de uma pretensão resistida; e, ainda, é uma atividade, 

consistente numa serie de atos e manifestações externas de Declaração do Direito e de 

concretização de obrigações consagradas num titular. O Poder jurisdicional, como um 

dos poderes do Estado, manifestação soberania, é pleno e completo, mas não exclui a 

possibilidade de auto limitação tornando-se aplicável somente a determinadas c a u ~ a s . ' ~  

O Estado ao desempenhar sua finalidade, qual seja a de conservar e desenvolver 

condições de vida em sociedade, guarda soberania que ele, Estado, distribui conforme a 

função a exercer. Assim, na sua figura de legislador, o estado estabelece as leis com as 

quais estrutura a ordem política e jurídica em sua figura de administrador o Estado 

executa conforme as leis os negócios correntes dos dias a caminhar. E a sua figura de 

julgador, estabelece seu poder de dizer o direito, reservando-se com exclusividade esta 

competência de dirimir os conflitos com o fim de restabelecer a paz e a harmonia. 

13 Adriana Noemi Pucci, "Juiz & Arbitro", em Aspectos Atuais da Arbitragem, Rio de Janeiro 2001, 
Editora Forense ps. 3-6. 
14 Atos Gusmão Carneiro, Jurisdição e Coml~etência. 7"d. São Paulo. Ed. Saraiva. 1996 p. 8 
'' Vicente Greco Fillio. Manual de Processo Penal. Editora Saraiva, São Paulo. 1998. 8Tdiçiio. os. 137 
e 134 



O Estado substituiu a tutela particular dos interesses individuais em conflito a 

comprometer a paz e auto reconheceu seu poder como o que há de melhor no assegurar 

a ordem jurídica estabelecida. 

A jurisdição e assim umas das funções da Soberania do Estado. Função confiada 

ao poder judiciário que consiste no poder de atuar o direito objeto elaborado pelo 

próprio estado. Ao arrogar-se o poder para dirimir conflitos em prol da paz o Estado 

assumiu em dever que se consubstancia de manter a paz. 

"O Estado por uma imperiosa necessidade de sua própria destinação política, 

obrigou-se, pela organização constitucional de seus poderes e pela instituição dos 

órgãos de sua justiça, a prestar assistência aos particulares em caso de ruptura do 

equilíbrio jurídico ao entregar sua contribuição jurisdicional, toda vez que se verifica 

violação, ameaça ou possibilidade de violação das relações de direito asseguradas pela 

lei"16. 

Os princípios norteadores da Jurisdição são três: o da investidura segundo o qual 

a jurisdição só pode ser exercida por quem se ache legitimamente investido; o da 

indelegabilidade da jurisdição segundo o qual o juiz não pode delegar tal jurisdição a 

outrem. O terceiro princípio é o da aderência da jurisdição ao território. A jurisdição diz 

com o território na qual é exercida. Assim, a jurisdição não pode ser exercida fora do 

território fixado ao juiz. Dai decorre que a jurisdição é eminentemente territorial. 

I h João Bonumá. Direito Processual Civil. Vol. 1, São Paulo: Saraiva e Cia Livraria Acadèinica. 1956. 
pp. 303 e 304 



Numa visão mais ampla, o conceito de jurisdição compreenderia o exercício dos 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário num dado território. Deste modo, esta 

percepção mais larga da jurisdição coincide com a noção de soberania em sua acepção 

interna. Em outras palavras trata-se do exercício geral das competências atribuídas pela 

Constituição as Instituições Nacionais, que compreendem as hnções de legislação, 

gestão e administração da justiça. Assim, a jurisdição lato senslr é também exclusiva, 

pois o monopólio do uso da força legítima garante que a soberania interna seja única, 

opondo-se, a um só tempo, à fragmentação e a universalização do poder. A visão ampla 

do conceito de Jurisdição significa que, em situação de paz, as instituições estatais 

exercem seu poder de forma autônoma, seja ele legitimo ou não, sobre o território 

nacional. Quando se trate de Jurisdição siricto sens~r, os casos concretos que envolvem 

estrangeiros provocam a discussão da competência internacional para a solução de 

litígios. O território aqui não constitui elemento determinante e sim relativo na solução 

de conflitos. " 

O território é, a princípio, o lugar de aplicação de uma ordem jurídica estatal. 

Pelo princípio da territorialidade, todo sujeito de direito uma vez encontrando-se num 

dado território, deve respeitar as leis que ali estão em vigor e, caso não o faça poderá ser 

objeto de sanção. O princípio da territorialidade admite, entretanto, exceções. Quando 

se trata, por exemplo, da seara criminal, é frequente que legislações nacionais utilizem o 

vínculo de nacionalidade, seja do autor ou da vitima, como fundamento para o exercício 

de suas competências. O princípio da territorialidade não possui, de fato, um caráter 

absoluto em algumas searas especificas, isto não quer dizer que a extra-territorialidade 

seja admitida pelo Direito Internacional Público. Os princípios gerais da não 

17 Ricardo Seitenfus. Daisy Ventura. Introduqiio ao Direito Internacional Público. Livraria do 
Advogado Editora. 2". Edição Revista, Porto Alegre 2001. pp. 72 e 73 



intervenção e da igualdade jurídicas entre os Estados eivam de ilegalidade toda ação de 

um Estado que vise a produzir seus efeitos jurídicos sobre outra soberania sem o 

consentimento desta. Após estas considerações Ricardo Seitenfiis e Daisy Ventura 

lembram a acirrada discussão envolvendo o Cirbcm Liberíy and Dentocratic Solihriiy 

Act, editado pelos Estados Unidos em 12 de março de 1996, conhecido como Lei 

Helms~Barton que permite a todo cidadão norte-americano solicitar de um juiz 

Americano a indenização por prejuízos decorrentes da nacionalização de bens 

promovida em Cuba." 

18 Ricardo Scitcnfus, Daisy Ventura, ob. cit. pp. 70 e 71 



Ao tratar do poder de dizer o direito na esfera penal sob o título a lei penal no 

espaço, Nelson Hungria citou quatro critérios para o problema da eficácia da lei penal 

no espaço. Apresenta na medida desses critérios por primeiro, o principio da 

territorialidade. Afirma que de acordo com esse principio a lei penal só e aplicável aos 

crimes praticados no território do Estado que a ditou. Dai decorre que, em caso algum, 

poderia o estado arrogar-se o direito de punir qualquer fato cometido fora de seus 

limites territoriais, por mais valiosos que possa considerar os bens jurídicos atingidos. É 

indiferente a circunstancia de ser nacional ou estrangeiro o sujeito ativo ou passivo. Os 

hndamentos que lastreiam a rigorosa competência territorial encontram-se em esfera 

processual, repressiva e internacional. A boa administração da justiça interessa que um 

crime seja julgado na jurisdição onde foi praticado para maior facilidade na obtenção 

das provas, e maior simplicidade do processo e julgamento, Uma das finalidades da 

pena que é a intimidação estará preservada pela proximidade do julgamento e pela pena 

imposta. Um outro argumento decorre do conceito de Estado. A fùnção penal é uma 

emanação da soberania estatal. O monopólio da ordem jurídica, que cabe ao estado no 

âmbito do seu território, ou seja o primado do direito interno afasta a penetração de 

qualquer outro direito, resguardando o princípio de soberania. Corolário desse princípio 

territorial é a indiferença no que respeita a julgamentos fora das fronteiras do estado, 

pois não Ihes concedem qualquer validade. 

Para Nélson Hungria o princípio da personalidade ou da nacionalidade 

contrapõe-se ao principio da territorialidade. Através desse princípio a lei do estado 



deve seguir o nacional onde quer que ele se encontre. O que decide quanto a 

competência para a punição é a nacionalidade do agente. O fundamento do sistema é o 

conceito de que o cidadão esta sempre ligado a lei de seu país e lhe deve obediência, 

ainda que se encontre no estrangeiro. O princípio da nacionalidade classifica-se em 

ativo e passivo. E ativo quando se aplica a pessoa que delinqüe no estrangeiro seja qual 

for o bem jurídico lesado pelo crime; É passivo quando a lei nacional só é aplicável se o 

crime atinge bem jurídico do próprio estado ou de outro de seus súditos. O princípio da 

competência pessoal encontrou seu fundamento no interesse que a cidade tem de ter 

bons súditos. 

Outro princípio é o real ou da defesa. O estado deve exercer o seu direito de 

punir sempre que seja nacional, do próprio estado ou de seu cidadão o bem jurídico 

atingido pelo crime, qualquer que tenha sido o autor, nacional ou estrangeiro, não 

importando o lugar em que tenha sido praticado. O que importa é a nacionalidade do 

bem jurídico lesado ou posto em perigo. Esse princípio deriva da necessidade dos 

estados de se acautelarem contra os crimes que se praticam no estrangeiro contra os seus 

interesses vitais. 

O principio da universalidade. Esse principio autoriza o Estado a arrogar-se o 

direito de punir qualquer crime, sejam quais forem o bem jurídico por ele violado e o 

lugar onde tenha sido praticado, não importando também a nacionalidade do autor e a 

vítima. Para a punição do autor basta que se encontre no território do Estado. A adotar- 

se esse princípio chamado também de justiça cosmopolita ou da jurisdição mundial, 

levaria a conseqüência de que cada estado se investiria de amplíssimos poderes, e ao 

mesmo tempo, passaria a sofrer restrição ã sua própria soberania territorial. Para Nelson 



Hungria o princípio traz um caráter nitidamente utópico, abstraindo-se as grandes 

diferenças existentes entre as múltiplas legislações penais. Certos fatos são incriminados 

em um país e não são em outro. Tenha-se em conta, por exemplo, o vasto elenco das 

infrações meramente convencionais ou dos chamados delitos de formação política, cuja 

identificação varia de pais a pais. A impossibilidade de vir a realizar-se essa 

desnacionalização da justiça não pode, porém, desmerecer o nobre esforço de quantos se 

tem empenhado por torná-la viável. Acrescenta que a legislação de paises civilizados 

atribui competência do juiz do lugar onde se encontra o agente para julgá-lo pelo crime 

cometido fora do território embora de modo concorrente ou subsidiário, elencando o 

que denomina de crimes internacionais: tráfico de mulheres, comércio de 

entorpecentes.'9 . 

Cabe a lição de René David ao afirmar "para quem quer ter em consideração um 

direito estrangeiro, é necessário ter presente no espírito que o Direito, tal como aparece 

nas suas fontes formais, não constitui o único fator de modelação das relações sociais. 

As regras e os procedimentos jurídicos que nós consideramos essenciais pode em um 

outro meio desempenhar apenas uma função subsidiária, quase supérflua uma vez que 

entram em jogo outros princípios reguladores das relações sociais. Assim no Direito 

Japonês as regras de giri e outras tradições podem fazer do direito explicitado uma 

simples fachadam2'. 

l 9  Nelson Hungria. Comenthrios ao Código Penal. Edição Revista Forcnse. 3a Edição, Rio de Janeiro, 
1955. Vol. I, Tomo 1' . p. 142 e 145 
"' René David. Os Grandes Sistemas do Direito Contemporineo. TraduçBo de Derminio a Canalho, 3a 
edição . 12a Tiragem, São Paulo, Martins Fontes 1998. p. 11 



A jurisdição penal diz respeito aos princípios sob os quais os tribunais podem 

exercer jurisdição no que se refere a atos considerados criminosos (Direito de Foro; 

Direito Legislativo). 

A jurisdição refere-se a aspectos específicos da competência jurídica geral dos 

Estados referida esta competência como soberania. A jurisdição constitui um aspecto da 

soberania referindo-se a competência judicial, legislativa e administrativa. 

O princípio territorial: o principio que autoriza os tribunais do local onde o crime 

é cometido a exercer a jurisdição não constitui mais do que a aplicação da 

territorialidade essencial da soberania, que informa o conjunto próprio das competências 

jurídicas do Estado. Decisões inglesas e americanas sugerem que o princípio territorial é 

exclusivo. 

O Parlamento Britânico, entretanto conferiu a outros Estados a jurisdição sobre 

nacionais britanicos por atos tais como traição, homicídio, bigamia onde quer que 

tenham sido cometidos. O princípio territorial, portanto não é exclusivo, e na medida em 

que ele foi adotado tem sido por vezes aplicado extensivamente. A aplicação subjetiva 

do princípio territorial da-se ao estabelecer a jurisdição sobre crimes iniciados no 

âmbito do Estado e consumado no estrangeiro. 

O princípio que é aceito e geralmente aplicado é o princípio territorial objetivo 

de acordo com o qual a jurisdição se estabelece quando qualquer elemento essencial de 

um crime consuma-se no território do Estado. O exemplo clássico é o disparo de uma 

arma através de uma fronteira causando um homicídio no território do foro; este 

princípio pode ser empregado para fundamentar a jurisdição em casos de conspiração de 



violação das leis antitruste e de imigração através de atividades praticadas no 

estrangeiro. 

O princípio da nacionalidade, a nacionalidade é também reconhecida em geral 

como base da jurisdição sobre os atos territoriais. A aplicação desse princípio pode ser 

ampliada pelo recurso a residência ou a outros elementos de conexão como prova da 

fidelidade ao Estado de vida pelos estrangeiros, e pelo ignorar das mudanças da 

nacionalidade. Em outra razão, os princípios territorial e de nacionalidade e a incidência 

da dupla nacionalidade criaram uma jurisdição paralela. Os Estados vêm colocando 

limitações ao principio da nacionalidade restringindo-o as infraçaes mais graves. A 

nacionalidade é, entretanto um critério necessário em lugares como a Antártida onde O 

critério territorial nRo é o apropriado, 

O princípio da personalidade jurídica passiva: os estrangeiros podem ser punidos 

por atos praticados no estrangeiro que causem prejuízos aos nacionais do Estado do 

foro. Para Brownlie é o menos justificado dos vários fundamentos para o exercício da 

jurisdição, estando em todo caso, algumas de suas aplicaçaes sujeitas aos princípios da 

proteção e da universalidade. 

O principio protetor ou da segurança: os estados em geral assumem a sua 

jurisdição sobre os estrangeiros por atos praticados noutro paises, que afetem a 

segurança do Estado, conceito este que inclui várias infrações políticas não se 

restringindo necessariamente a atos políticos. A questão de crimes contra a moeda, a 

imigração e os crimes econômicos são em geral punidos observando o principio em tela. 

0 Reino Unido e os Estados Unidos permitem exceções repressivas a doutrina da 

territorialidade, ainda que não se fixem no princípio protetor a guisa de regra geral. 



O princípio da universalidade: os Estados em geral, com limitações, tem 

adotado um princípio que permite a jurisdição sobre atos praticados por não nacionais 

em que as circunstancias, incluindo a natureza do crime, justificam a repressão, como 

matéria de interesse público internacional. Os exemplos são os crimes de perigo 

comum, tal como o homicídio, em que o Estado no qual o crime ocorreu recusa a 

extradição e se mostra relutante em julgar o caso, e crimes praticados por apátridas em 

áreas de res ilr11lilr.s ou res conllmes. A corrente anglo-americana não se conforma com 

esse principio, considerando-o como base para uma competência subsidiaria, exceto 

para o crime de pirataria. 

Esses vários princípios defendidos para justificar a jurisdição sobre os 

estrangeiros são vistos em geral como independentes e cumulativos. Pode ser que cada 

princípio seja por si só bastante para o exercício da jurisdição; na prática entretanto 

estes princípios encontram-se interligados. As aplicações objetivas do princípio 

territorial e da personalidade jurídica passiva apresentam fortes semelhanças como 

princípio protetor ou da segurança. 

Os princípios territorial e da nacionalidade constituem em geral os hndamentos 

reconhecidos para o exercício da jurisdição penal. Os atos extraterritoriais são objetos 

de jurisdição, uma vez respeitadas as seguintes formas: 1) que exista conexão 

substancial e boa fé entre o objeto e a fonte de jurisdição. 2) que seja observado o 

principio da não ingerència na jurisdição interna ou territorial dos outros Estados. 3) que 

seja aplicado um princípio fundamentado em elementos de compromisso, reciprocidade 

e proporcionalidade. Dessa forma os nacionais de um Estado residentes nos estrangeiro 

não seriam compelidos a violar o direito do lugar de residência. 



É de se estabelecer uma relação apropriada entre o princípio da jurisdição 

territorial e os outros principios. A aplicação dos principios aos estrangeiros dentro do 

território nacional não é totalmente exclusiva. Isso porque a jurisdição do estado de 

origem do estrangeiro não é excluída, e também porque a jurisdição territorial pode ser 

excluída se não existirem vínculos substanciais entre o estrangeiro e a sociedade 

estrangeira e o estado que reclama a jurisdição. A jurisdição não se baseia num 

principio de exclusividade. Determinados atos pode-se encontrar nitidamente no âmbito 

de uma ou mais jurisdições.21 

A territorialidade da lei penal tem por objeto a reafirmação da competência 

territorial do Estado, de sua jurisdição e de suas leis diante de todos os atos puníveis 

cometidos em seu território. A territorialidade em um sentido material, enquanto a 

ordem jurídica a que se refere, equivale a limitação geográfica do poder. Quando esta 

limitação afeta certos aspectos vitais da soberania, a limitação geográfica se converte 

em limitação jurídico-politica, a qual utilizando qualquer das formas positivas da 

legislação pode vedar a infiltração do Direito Estrangeiro e ao mesmo tempo limita a 

saída do direito próprio. Uma boa administração da justiça exige que o crime seja 

julgado no lugar onde foi cometido. O lugar do crime é onde se encontram as 

testemunhas e onde se apreciam os indícios que ajudarão no esclarecimento dos fatos. 

Uma razão de economia se impõe porque ao realizar-se o julgamento em outro local os 

gastos com a transferência das testemunhas e de todo o conjunto probatório seriam 

demasiados e levados obstando uma boa administração da justiça. Aqui a razão de 

ordem processual. Outro fundamento traz razão de ordem repressiva. A pena tem um 

aspecto de intimidação como fator de prevenção dos crimes. Se o fato incriminado for 

'' h n  Brounlie - Principias de Direito Internacional Público. Tradução de Maria Farrajota e outros, 
Lisboa 1997, Edição de Fundação Calauste Gulbenkian: págs. 3 19,321,324. 325, 33 1 e 332 



julgado longe do lugar onde foi cometido, esta face da pena não apresentaria o seu 

efeito. A pena é mais útil quanto mais próxima se encontra do crime, tanto no espaço 

como no tempo. A estas razões de ordem processual e de ordem repressiva surgi a razão 

de âmbito internacional. O Estado tem como uma de suas hnções primordiais a da 

administração da justiça e a manutenção da ordem dentro de seu território. Toda 

infração significara um atentado contra a segurança e como tal deve ser reprimida. 

Portanto a sanção deve ser imposta pelo Estado. 

A aplicação estritamente territorial da lei penal significauma total independência 

com relação ao estrangeiro. A lei penal alcança indistintamente a todos os que se 

encontrem no território do Estado. A igualdade entre nacionais e estrangeiros nesse 

ponto é absoluta porque, na verdade, hR o u  deve haver uma reaçao d o  poder territorial 

contra tudo que ameaça a sua ordem jurídica22. 

4.1 A Territorialidade da Lei Penal 

Em virtude do principio de Soberania, e posto que as leis penais são de caráter 

público pertence ao Estado o exercício do direito de punir - objetivamente limitado - 

sobre todas as pessoas que se achem em seu território entendendo assim não só o 

território geográfico mas aquele que decorre do conceito jurídico. O princípio do direito 

das gentes de reconhecimento recíproco da independência e da igualdade dos Estados 

reforça o critério de que as leis penais são de índole territorial. A primeira exceção ao 
-- - 
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Manuel A. Vieira. E1 Delito ein E1 Espacio. Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional 
Penal, Fundacion de Cultura Universitária. Montevideo, pp. 61-64 



princípio de territorialidade corisiste em aplicar a lei nacional aos nacionais pelos delitos 

cometidos contra seus conterrâneos ou estrangeiros fora das fronteiras do Estado. Para 

isso é preciso que o delinquente se encontre no território nacional e que não haja sido 

castigado pelo Estado onde perpetuou o delito. A atividade punitiva do Estado a que 

pertence como súdito é meramente supletiva. A lei penal do Estado pode ser 

extratwritorial também, não só para os nacionais mais também para estrangeiros quando 

seja preciso exercer a proteção dos direitos estatais ou dos cidadãos vitimados ou postos 

em perigo quando o crime é perpetrado no exterior. Esse princípio se denomina 

princípio de proteção ou princípio real. Seu limite é determinado pela necessidade 

estrita e o exercício da extraterritorialidade esta condicionada pela presença no território 

do infrator ou a sua entrega por extradição23. 

" Luis Jimenez de Asua, Tratado de Derecho Penal, Tomo 11, 1Tdicion actualizada. Editorial Losada 
S. "uenos Aires. 1961 pp. 760- 762 



Alguns casos diversos da normalidade vão comportar uma jurisdição 

diferenciada. Apresentam-se a seguir casos que propiciaram essa jurisdição. 

5.1 O caso do S. S. LÓtus 

O vapor francês Lótrrs colidiu em alto mar com um navio turco Boz Kor~rt, em 

1926. A colisão provocou o afbndamento do navio Turco e a morte de oito cidadãos 

turcos, enquanto o navio francês prosseguiu a sua derrota, chegando a Istambul. Ali, as 

autoridades turcas instauraram um processo criminal contra o oficial francês, Tenente 

Demoms em serviço na ocasião da colisão. Demoms objetou sob a alegação de que a 

Turquia não tinha jurisdição. O Tribunal turco rejeitou a objeção apresentada, e o 

condenou a 80 dias de prisão e a multa de 22 libras em base do artigo 6 do Código 

Penal Turco "L 'etrcrr~ger qrli, em dehors des cas 'ettotlcPs par I'article 4, commet a 

i'ktrariger, azr détriment de I'Etat trrrc oii J'lrw Tltrc, lm dilit pour leque1 Ia loi turqtre 

~>r&i~oif rlt1e peine restrictive de liberte J'rrnr crrt nti moitls, sera puni srrivat~t Ia foi trrrqlre 

1or.sq'il .se trouve .sur territoire t l~rc '"~  . 

A França considerou que a Turquia, ao assim proceder, violara o direito 

internacional, pelo que exigiu uma indenização. Depois de negociações, e por um 

acordo especial os dois Estados submeteram a questão ao Tribunal permanente de 

Justiça Internacional. As alegações das duas partes diziam respeito a jurisdição ou não 

sobre o caso em tela, de acordo com princípios de Direito Internacional. A França 

21 Marc Ancel, Leu Codes Pénaux Européens. Tome IV Publié par le Centre Français de Doit Comparé, 
197 1, Code Penal Turc. p. 2 1 10 



pretendia que a Turquia apresentasse prova de que o Direito Internacional reconhecia a 

jurisdição turca naquele caso. A Turquia amparava-se na Convenção de Lausanne de 

1923, especialmente no seu artigo 15": "sob reserva do preceituado no artigo 16" todos 

os conflitos sobre jurisdição entre a Turquia e as outras partes contratantes serão 

decididos segundo os preceitos do Direito Internacional". 

A restrição imposta pelo Direito Internacional ao Estado é a de que este não 

pode exercer sua jurisdição fora de seu território; nesse sentido a jurisdição é certamente 

territorial. O Direito Internacional, entretanto, não proíbe um Estado de exercer 

jurisdição no seu próprio território em virtude de atos que ocorreram no estrangeiro. 

Assim, o que é exigido do Estado é que não ultrapasse os limites determinados a sua 

soberania pelo Direito Internacional; o titulo para que o Estado exerça jurisdição reside 

na sua soberania. 

A França pretendia que a Turquia citasse em cada caso a norma de direito 

internacional que a autorizasse a exercer jurisdição. Se é verdade que em todos os 

Estados o princípio do caráter territorial do Direito Penal é fbndamental, é verdade 

também que estes Estados alargam o seu âmbito aos crimes cometidos fora do território 

do Estado. A Territorialidade do Direito Penal não é um princípio absoluto de Direito 

Internacional, não coincidindo, portanto com a soberania territorial. 

Os argumentos da França eram, especialmente, os seguinte: 1) o Direito 

Internacional não permite que um Estado julgue ações de Estrangeiros no Estrangeiro, 

hndado apenas na nacionalidade da vítima; essa era a situação porque o caso é de ser 

considerado como cometido a bordo de navio francês; 2) o Direito Internacional 



reconhece a jurisdição exclusiva do Estado do pavilhão no que respeita ao que se passa 

a bordo de navio no alto mar; 3) o princípio é aplicável em casos de colisão, 

O Tribunal partiu da seguinte situação de fato: uma colisão ocorrera no alto mar 

entre dois navios de pavilhão diferente. No primeiro navio estava uma pessoa 

responsável pelo dano. As vítimas encontravam-se em outro navio. 

O primeiro argumento da França foi rejeitado; a alegação de que um Estado não 

pode punir crimes cometidos no Estrangeiro por um estrangeiro tão somente por causa 

da nacionalidade da vitima, só seria válido se esse critério fosse o único a alicerçar a 

jurisdição penal de um Estado. E, se o argumento ainda assim fosse correto só poderia 

ser usado no caso vertente se o Direito Internacional proibisse a Turquia de considerar 

que o crime produziu efeito em local assimilado a território turco. Essa norma, contudo, 

não existe. Em caminho diverso, é certo que os países, mesmo aqueles que deram um 

caráter estritamente territorial a sua legislação penal, interpretam-na de modo a 

considerar como praticado em seu território, crimes cujos efeitos se fazem sentir neste 

território. 

O segundo argumento apresentando pela França de que o Estado do pavilhão 

tem jurisdição exclusiva sobre tudo o que sucede a bordo de um navio mercante no alto 

mar, foi afastado; isto porque não há norma de direito internacional que proíba o Estado 

do navio em que o resultado ocorreu de considerar que o crime foi cometido em seu 

território e, de conseqüentemente julgar o criminoso. 

O terceiro argumento da França era o de que os processos resultantes de casos de 

colisão estavam sob jurisdição exclusiva do Estado do pavilhão. Ao apresentar este 



argumento a França fez notar que as questões sobre jurisdição em caso de colisão eram 

frequentes nos Tribunais Civis e não nos Tribunais Criminais; concluía que estas 

questões tramitavam por Tribunais do Estado do pavilhão, o que provava a adesão tácita 

dos Estados as normas de Direito Internacional que proíbem o intentar de ações por 

outros Estados. O Tribunal rejeitou esse terceiro argumento sob a alegação de que 

mesmo verdadeira a afirmação de que os Estados não intentaram ações criminais essa 

conduta não fazia prova de que se sentiam na obrigação de assim proceder. 

A conclusão a que o Tribunal chegou é a de que não há nenhuma norma de 

Direito Internacional em relação a casos de colisão que afirmem que as ações criminais 

estão exclusivamente sob a jurisdição do Estado do pavilhão. O Tribunal, tendo ouvido 

as duas partes, decidiu por voto de desempate do seu Presidente que a Turquia ao 

intentar ação criminal de acordo com o direito turco contra o Tenente Demons, oficial 

de serviço no Lótus, não atuou contrariamente aos princípios de Direito Internacional 

nem contrariamente ao artigo 15" da Convenção de Lausanne de 24 de Julho 1923, 

respeitando as condições de residência, atividade e jurisdição; em conseqüência não 

cabia decidir com respeito a indenização pecuniária, a que teria direito o Tenente 

Demoms se a Turquia tivesse contrariado o Direito Internacional 25 . 

A Corte Permanente de Justiça Internacional em 1927, no caso Lótus, expressou 

a opinião de que não existe nenhuma regra de Direito Internacional que proíba um 

Estado de exercer jurisdição sobre um estrangeiro no que diz respeito a uma infração 

cometida fora de seu território. A territorialidade do Direito Penal ... não é um princípio 

'' Paula V. C. Escaramdia, Coletânea de Jurisprudência de Direito Internacional, Livraria Alinedina, 
1992. Coimbra. pp. 232-248 



absoluto do Direito ~nternacional e, de modo algum, coincide com a soberania 

te r r i t~r ia l~~  . 

5.2 O caso Filartiga v. Pena-Irala 

O caso Filartiga v. Pena-Irala foi julgado nos Estados Unidos em 1980. Tratou- 

se de um caso de homicídio; o pai e a irmã de Filartiga um paraguaio de 17 anos, 

alegavam que este fora torturado até a morte por Pena-Irala a época inspetor geral da 

policia do Paraguai. O fato ocorreu no Paraguai; entretanto, o pai e a irmã da vítima 

intentaram a ação de homicídio junto ao Tribunal Federal, Distrito Leste de New York, 

amparados especialmente no estatuto de responsabilidade extra contratual de 

estrangeiros: os Tribunais Distritais terão jurisdição originaria para qualquer ato de um 

estrangeiro que acarrete responsabilidade extracontratual, se este foi praticado com 

violação dos Direitos das Nações ou de um Tratado dos Estados Unidos. Os autores 

afirmavam que a conduta que resultou na morte da vítima se caracterizava como 

tortura, sendo portanto, contraria a lei das nações, ou seja, contra o Direito 

Internacional costumeiro. O Tribunal Distrital rejeitou a ação alegando falta de 

jurisdição; na ocasião o juiz considerou o Estado obrigado a seguir as decisões dos 

Tribunais superiores na construção da lei das nações tal como esta é entendida na lei de 

responsabilidade extracontratual de estrangeiros. Os autores recorreram da decisão ao 

Tribunal de 2". Instância do 2". Circuito que julgou diversamente do que havia julgado o 

'"ans Kelsen, Teoria Geral do Direito e do Estado. Traduçáo do Luis Carlos Borges, São Paulo, 
2000, Martins Fontes. 3%diçáo, 2a Tiragem, p. 303. 



Tribunal Distrital; considerava que a lei de responsabilidade extracontratual de 

estrangeiro permitia a jurisdição federal; alem disso o Tribunal decidiu que a tortura 

deliberada sob a aparência de autoridade policial violava as normas universais de 

Direito Internacional, independentemente da nacionalidade das partes. O Tribunal 

chegou a conclusão de que a proibição da tortura se tornou parte do direito Internacional 

costumeiro tomando por fundamento a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a 

Declaração sobre a Proteção da Pessoa contra a Tortura. As Declarações das Nações 

Unidas são significativas porque especificam com grande precisão as obrigações dos 

Estados membros de acordo com a Carta. Os Estados Membros, desde a aprovação pela 

Assembléia Geral não podem alegar que desconhecem quais são os Direitos Humanos 

consignados na Carta da Organização das Nações Unidas que prometeram cumprir. 

Assim é que frente a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos já não cabe a dicotomia de Tratado obrigatório versus Declaração não 

obrigatória, e sim que há uma afirmação da Comunidade Internacional com efeitos 

obrigatórios. Quanto ao ato de tortura, é certo o seu repudio internacional em os usos e 

práticas vigentes. "Ninguém será sujeito a tortura ou punição ou tratamento cruel ou 

degradante conforme lembra o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. A 

tortura embora tenha sido rotineira nos inquéritos e nos processos criminais em muitos 

países é hoje rejeitada universalmente; há consenso internacional no reconhecer Direitos 

Humanos Fundamentais e obrigações de Estados e Governos para com seus cidadãos 27 . 

5.3 O caso do Canal de Corfu 

" Paula V. C. Escarainéia ob. cit. p. 173-175 



O caso do Canal de C o f i  envolveu o Reino Unido e a Aibânia em 1949 junto ao 

Tribunal Internacional de Justiça com respeito a passagem inofensiva nos estreitos de 

navegação internacional. 

O Reino Unido ingressou com a ação contra a Aibânia visando responsabilizá-la 

por danos causados a navios de guerra Britânicos, no Canal de Corfu, em águas 

territoriais Albanesas. O Reino Unido pretendia obter da Albânia uma indenização; a 
- 

sua vez a Albânia pretendia obter uma indenização porque em uma outra ocasião navios 

de guerra britânicos navegaram pelo canal sem permissão das autoridades Albanesas. O 

Reino Unido pretendia a responsabilidade da Albânia alegando que o campo de minas 

causador das explosões foi instalado entre 15 de maio e 22 de outubro de 1946 pela 

Albânia ou com a conivência ou o conhecimento do governo albanês. O Reino Unido 

entendia que as obrigaçaes da Albânia eram as seguintes: 1) a Albânia para o bem da 

navegação em geral devia notificar dando conta da existência de um campo de minas 

nas águas territoriais albanesas; 2) avisar aos navios de guerra britânicos que 

navegavam próximos ao local da existência desse campo. O Reino Unido entendia ainda 

que tais obrigações da Albânia não se lastreavam na Convenção da Haia de 1907, 

aplicável em tempo de guerra, mas sim em princípios gerais e consagrados; 1) 

considerações elementares da humanidade; 2) liberdade de comunicação marítima; 3) 

obrigação do Estado de não permitir que seu território seja usado para ações contrarias 

aos direitos de outros Estados. 

O fundamento que estabelecia a responsabilidade da Albânia conforme afirmava 

o Reino Unido é que o campo de minas que causou a explosão foi instalado entre 15 de 



maio e 22 de outubro de 1946 pela Albânia ou com a conivência ou conhecimento do 

seu governo. 

Dois cruzadores britânicos, Orion e Superb atravessavam o canal de Corfu do 

Norte em maio de 1946 quando foram atacados por bateria Albanesa; o fogo de 

artilharia começou quando os navios haviam passado o local da bateria; notas 

diplomáticas e protestos foram trocados. O Reino Unido defendia a sua posição com 

relação a passagem inofensiva por estreitos que são rotas de trafego marítimo 

internacional entre duas partes de alto mar; o Reino Unido avisou a Aibânia, através de 

notas, que se os esquadrões escoteiros albaneses atirassem contra qualquer navio de 

guerra britânico que navegasse no canal de C O A ,  o fogo seria respondido. No dia 22 de 

outubro de 1946 em águas albanesas aconteceram explosões que deram causa ao 

1 afundamento de um navio de guerra britânico havendo dano e perda de vida humana. A ~ 
Albânia não havia avisado os navios britânicos do perigo resultante do campo de minas. 

I 

A Albânia dirigiu ao Tribunal uma pergunta: o Reino Unido através dos atos de sua 

marinha real nas águas albanesas em 20 de outubro e depois 12 e 13 de novembro de 

1946 violara a soberania da República popular da Aibânia e tendo em vista a violação 

surgia o dever de pagar indenização. O Tribunal entendeu que de acordo com o 

costume Internacional os Estados em tempo de paz tem o direito de passagem de seus 

navios de guerra por estreito de navegação internacional; entre duas partes de alto mar 

não há necessidade de autorização do Estado costeiro desde que a passagem seja 

inofensiva. O Estado costeiro em face disso, em tempo de paz não pode proibir a 

passagem por estreito de navegação internacional a não ser que isso esteja estabelecido 

em uma convenção também internacional. O Governo Albanès não contestou a 

classificação do canal de Corfu do Norte como estreito no sentido geográfico do termo 



mas negou que esse canal pertencesse a classe das rotas internacionais a exigir o direito 

de passagem. A Albânia alegava que o canal tinha importância secundaria entre os 

portos de Cortù e Saranda. A questão para a Aibânia se punha no volume de trafego ou 

na importância para a navegação Internacional. O Tribunal partindo dessa consideração 

concluiu que o canal Corfb do Norte devia ser considerado como pertencente a classe de 

rotas internacionais pelo que a passagem não podia ser proibida em tempo de paz pelo 

Estado costeiro. 

A Grécia e a Albânia, Estados costeiros do Canal, a época dos fatos não 

mantinham relações normais. A Grécia havia feito reclamações territoriais precisamente 

em relação a parte do território Albanês junto ao Canal; a Grécia também havia 

declarado que se considerava em estado de guerra com a Albânia; a Albânia invocando 

o perigo de incursões militares pela Grécia entendeu necessária a adoção de certas 

medidas de vigilância nessa região. O Tribunal opinou que a Aibânia, em atenção a 

estas circunstâncias especiais, tinha razão em aprovar regulamentos quanto a passagem 

de navios de guerra pelo estreito, mas não em proibir essa passagem ou em submetê-la a 

autorização especial28 . 

5.4 O CRSO Nottebohm 

O Caso que opôs Liechtenstein a Guatemala é o chamado caso Nottebohm que 

em 1955 foi julgado pela Corte Internacional de Justiça na Haia. 

- - -- 

'8 Paiila V. C. Caraineia ob. cit. p. 207-210 



O caso ocorreu da seguinte forma: Nottebohm nasceu na Alemanha em 1881, 

naturalizando-se cidadão de Liechtenstein em 1939, pouco depois da eclosão da 

Segunda Guerra Mundial. Nottebohm desde 1905 estabelecera domicílio na Guatemala, 

onde passou a realizar negócios de monta. Em princípios de 1939, viajou para a Europa, 

onde pleiteou a naturalização a 9 de outubro de 1939; na oportunidade solicitou e 

conseguiu ser dispensado dos requisitos de residência pagou as taxas devidas em 

outubro de 1939. Obteve a naturalização, recebendo passaporte do Liechtenstein que foi 

visado por um cônsul da Guatemala em Zurick. Regressou depois disso a Guatemala 

onde retomou suas atividades; as autoridades guatemaltecas fizeram as devidas 

alterações de nacionalidade no registro de estrangeiros e em seu documento de 

identidade. A 17 de julho de 1941 os Estados Unidos colocaram Nottebohm numa lista 

negra congelando os seus bens. Em 11 de dezembro de 1941 os Estados Unidos e a 

Guatemala entram em Guerra contra a Alemanha; Nottebohm foi preso na Guatemala 

em 1943, deportado para os Estados Unidos ficando preso ali até 1946 na qualidade de 

estrangeiro. Depois de sua libertação Nottebohm, solicitou que a Guatemala o 

aceitasse, mas seu pedido foi indeferido; seus bens na Guatemala foram confiscados em 

1949. Nottebohm estabeleceu então residência no Liechtenstein. 

O Liechtenstein intentou junto a Corte Internacional de Justiça uma ação contra 

a Guatemala por violação do Direito Internacional ao prender, expulsar recusar a 

admissão e confiscar bens de Nottebohm, devendo portanto lhe pagar uma indenização. 

A Guatemala se opôs a pretensão do Liechtenstein que alegava a impossibilidade do 

país centro americano de contestar a nacionalidade de Nottebohm uma vez que 

anteriormente e em várias vezes reconhecera essa mesma nacionalidade. O Tribunal 

opinou que o Liechtenstein não apresentava nenhuma prova de que a Guatemala tivesse 



reconhecido o Direito ao exercício de proteção conseqüência da naturalização conferida 

a Nottebohm. O Tribunal teria de analisar se aquele ato unilateral do Liechtenstein pelo 

qual reconhecia Nottebohm seu cidadão obrigaria a Guatemala ao exercício de proteção. 

O Tribunal passou a ocupar-se desta questão sem considerar a validade da naturalização 

de Nottebohm segundo o Direito Interno de Liechtenstein. Para o Tribunal o assunto 

escapava ao direito interno, ou a qualquer do Liechtenstein para que este Estado 

exercitasse proteção no caso em tela. Para o Tribunal e o Direito Internacional que 

determina se um Estado pode ou não exercer proteção dirigindo-se a um Tribunal 

Internacional. 

A natureza atribuída a nacionalidade no plano internacional não dirime a questão 

de que o Direito Internacional deixou a cada Estado a possibilidade de estabelecer 

normas que governem a atribuição da sua nacionalidade. A razão de ser desse princípio 

lastreia-se na diversidade de condições demográficas; estas tornaram impossível 

estabelecer uma norma Internacional geral. Resolveu-se que a melhor maneira de fazer 

com que estas normas estejam de acordo com as condiçbes demoyráficas dos vários 

países e deixar que cada Estado possa fixa-lá ao seu alvedrio. O Estado também de 

outro modo não pode exisir que as regras que adotou sejam aceitas por outro Estado, 

salvo se agir de acordo com o fim geral de fazer com que o laço jurídico da 

nacionalidade dependa da ligação genuína do individuo com o Estado que assume a 

defesa de seus cidadãos através de proteção em face de outros Estados. 

Os Estados, na prática, têm recusado exercer proteção em favor de pessoa 

naturalizada, quando esta pela sua prolongada ausência já cortou os laços que mantinha 

com o seu país nominal. É manifesta a razão pela qual a nacionalidade tem há de 



corresponder a situação de fato para que possa ser invocada contra outro Estado. A 

nacionalidade, segundo a pratica dos Estados, e também conforme decisões de arbitrais 

e judiciais, é um laço que tem como fùndamento um fato social de ligação, uma 

conexão da existência genuína de interesses e sentimentos, compreendendo a existência 

de direitos e deveres recíprocos. É a expressão jurídica do fato de que o indivíduo a 

quem e conferido pelo Direito ou por ato de autoridade é mais ligado a população do 

Estado que confere a nacionalidade do que a qualquer outro. A naturalização é assunto 

de real seriedade devendo ser avaliado o seu efeito internacional. 

Nottebohm era um cidadão alemão que estando domiciliado na Guatemala, 

mantinha ligações com seus familiares que permaneciam residindo na Alemanha; 

Nottebohm viveu 39 anos na Guatemala antes e depois da naturalização, e os laços que 

se descobrem entre ele e o principado são suas breves estadias, sempre no domicilio e 

residência de um seu irmão em Vaduz. Esses fatos estabelecem que há ausência de laços 

entre Nottebohm e o Liechtenstein, existindo uma ligaçiío ate mais estreita entre ele e a 

Guatemala. 

A opinião é, portanto a de que a naturalização foi conferida sem ter em conta o 

conceito de nacionalidade adotado nas relações Internacionais. Estimou-se na ocasião 

que a naturalização fora pedida e conseguida tão somente para que Nottebohm tivesse 

substituído o seu Estatuto de cidadão de um Estado beligerante no caso Alemanha, pelo 

de cidadão de um Estado neutro o Liechtenstein. O fim era o de ficar Nottebohm sob a 

proteção do Liechtenstein e não ligado as tradições e interesses desse Estado. Estas 

considerações serviram para que o Tribunal julgasse que a Guatemala não tinha 

obrigação de reconhecer uma nacionalidade que fora conferida em circunstâncias do 



caso em questão. O Tribunal por maioria de votos deliberou pela inadmissibilidade da 

ação proposta pelo ~iechtenstein.'~ 

5.5 Autoridade do Estado 

A conduta dos Estados nas relações internacionais depende da autoridade legal - 
que possuam. É necessário determinar assim a extensão e o alcance de sua jurisdição 

respectiva. A jurisdição de um Estado sobre seu território é o fundamento de sua 

atividade e por isso que para se efetuar a analise da natureza dos Estados no direito 

internacional é preciso examinar o conceito jurídico do território Estatal. 

Ao tratar dos problemas diplomáticos de Direito Internacional, Planas-Suarez 

afirma que um desses problemas é sem duvida o que nomeia de Direito de Intervenção. 

Escreve que esse tema interessa por igual aos Estados, uma vez que implica a destruição 

ou aniquilamento de um direito mais sagrado, qual seja a independência. A soberania, a 

igualdade internacional e, por fim, os atributos que constituem o Estado recebem golpe 

mortal toda vez que haja intervenção. Planas-Suarez lembra que a intervenção vem de 

longa data desde a Grécia e Roma, os príncipes feudais e o imperador. A pratica mostra 

que se irniscuia nos negócios políticos dos Estados vassalos e aponta para a figura do 

Papa com se poder superior aos reis e também as lutas da casa austriaca. Entende que 

nenhum povo deve estar submetido a servidão estrangeira e por isso a existência de 

estados tributários ou submetidos a um pretorado não concilia essa dependência com a 

29 Paulo V. C. Escaraneia. ob. cit. p. 159- 154 



nacionalidade, constituindo-se em flagrante injustiça. Exorta a que nas Américas não 

deva ser tolerada nenhuma forma de união que traga o desapreço aos direitos de plena 

autonomia pela qual lutaram as nações do novo mundo." 

O preceito da não-intervenção é a salvaguarda da independência e soberania dos 

Estados. Planas-Suarez alega que se tem buscado o fundamento do principio da 

intervenção na teoria de que o Estado deve proteger seus cidadãos em seu território ou 

fora dele, e assim, se um determinado cidadão de um Estado é vitima no território de 

outro Estado, há o dever de proteção a ser exercido pelo Estado a que esta ligado o 

individuo. Pondera, entretanto, que se um individuo ingressa no território de um Estado 

ao qual não pertence criam-se entre ambos, individuo e Estado, direitos e obrigações; o 

individuo há de submeter-se a jurisdição do Estado hospedeiro devendo sofrer resignado 

os vícios de sua organização e de seu aparato social3' 

O direito de legislar coexiste com a soberania do Estado, pessoa moral e livre, e 

que por isso não tem mais que seus próprios interesses podendo e devendo dar-se as leis 

que aprouver e a Constituição que lhe convenha, tendo a liberdade de modificá-la ou 

troca-láj2 

Os elementos que devem ser levados em conta: a composição e a extensão do 

território que há de ser considerado território do Estado; o caráter jurídico da autoridade 

do Estado sobre o referido território, Daí decorre a natureza da autoridade do Estado 

sobre seu território chamada de soberania territorial. A indivisibilidade do território do 

31 i Siinon Planas-Suarez. Estúdios de Derecho Internacional. Iinprcnta Lopez. Bucnos Aires. 1959. pp 
17-19 
3 1 Sinion Planris-Surirez, ob. cit. pp. 34-35 
32 Sirnon Planas-Suarez. ob. cit. p. 154 



Estado e reconhecida pelo direito internacional que garante a integridade territorial e a 

independência juridica dos Estados. 

A jurisdição do Estado sobre seu território é chamada de soberania territorial, 

expressão essa que significa a natureza da autoridade do Estado sobre seu território. É 

de se reconhecer o caráter constitutivo do território como elemento essencial do Estado, 

seja no âmbito da direito estadual. seja no ilnibito do direito internacional. 

A soberania territorial é total e exclusiva. Importa a plena e suprema jurisdição 

do estado sobre seu território, inclusive o poder de desenvolver toda forma de legislação 

estatal no âmbito de sua própria ordem jurídica sem ingerência externa. O consenso da 

comunidade de Estados, fator paralelo, sujeita a soberania territorial a regra do respeito 

a independência política e a integridade territorial dos outros Estado. A soberania de um 

Estado não há de ser exercida em detrimento da soberania de outros Estados 

O progresso das relações jurídicas entre os Estados tomou o exercício da 

jurisdição mais complexo e diversificado, de tal modo, que sem embargo da prevalência 

do princípio da jurisdição territorial, principio este básico do Direito Internacional, a 

noção da autoridade do Estado tem um significado mais amplo atualmente. A 

autoridade de um Estado sobre seus cidadãos tem um significado mais amplo na 

atualidade, e essa autoridade do Estado sobre seus cidadãos estende-se além de seu 

território, sempre que seu exercício não invada a soberania territorial de outro Estado. 33 

Ao tratar da validade da norma quanto ao domínio pessoal, afirma Kelsen: a 

conduta fixada pelas normas de um ordenamento jurídico estadual é apenas a conduta 

33 Milan Sahovic y Williain W. Bishop Jr. Manual de Derecho Internacional Publico: Autoridad Del 
Estado: Su ~ l ~ a n c e  En Relación Con Las Personss Y Lugares. Editado por Max Sorensen - Fondo de 
Cultura Econôinica, México. 1998 - pgs. 3 15-3 18. 



de homens que vivem no território do Estado ou - quando vivem em outra qualquer 

parte - são cidadãos desse Estado. Disse que a ordem jurídica estadual apenas 

disciplina a conduta de indivíduos por esse forma determinados que apenas esses 

indivíduos estão submetidos a ordem jurídica estadual ou seja, que o domínio de pessoal 

de ordem é limitado a esses  indivíduo^^^ . Kelsen afirma ainda que tendo em vista 

apenas uma ordem jurídica estadual ou nacional, isto é, uma ordem jurídica limitado no 

seu domínio territorial de validade a um determinado espaço - o chamado território do 

Estado e adiante: se esta ordem de coação é limitada no seu domínio territorial de 

validade a um determinado território e, dentro desse território, é por tal forma eficaz que 

exclui toda e qualquer outra ordem de coação, pode ela ser considerada como ordem 

jurídica e a comunidade através dela constituída como Estado ". 

34 Hans Kelsen. Teoria Pura do Direito tradução de Joáo Baptista Macliado. São Paulo 1999. Fontes 
Editora Ltda. VEdiçSo, 2" Tiragem. p. 15 
35 Hans Kelsen, ob cit. p. 5 1 e 53 



CAPITULO 6 - CONFLITOS INTERNACIONAIS 

As teorias jurídicas da guerra costumam buscar o critério de guerra justa, ora na 

sua natureza de reação contra uma injustiça sofrida ou eminente, ora no procurar e 

exigir indenizaç8o frente a um dano sofrida, ora par força de ato da exacuçiío no sentido 

de obter o cumprimento de uma obrigação ora na sua natureza de um ato de defesa. E 

mesmo quando a guerra n l a  fosse 8enla um canflito do dirimir quest6es de natureza 

jurídica é a guerra o meio menos adequado a consecução de tal fim. Ao jurista que se 

resigna ter a guerra por fatalidade inevitável é que precisamente escapa o grave 

problema: saber se no planeta há de dominar um dia o acaso ou a razão; seu direito a de 

retirar-se impotente ou será chamado a erigir um dia o seu domínio Único e absoluto"". 

Conflito ou litígio internacional é todo desacordo sobre certo ponto de Direito ou 

de fato, toda contradição ou oposição de teses jurídicas ou de interesses entre dois 

Estados. A palavra conflito traz o inconveniente a idéia de um desacordo sério e 

carregado de tensdes, mas é preferível por seu largo alcance ao termo litígio que lembra 

sempre os desacordos deduzidos diante de uma jurisdição, o que faz perder a imagem 

daqueles outros desacordos que são resolvidos em bases diplomáticas ou políticas, e 

mesmo daqueles que importam confrontação armada3' 

A doutrina e a prática distinguem tradicionalmente duas categorias de diferendos 

internacionais: conflitos jurídicos e políticos. Os diferendos de ordem política são 

aqueles pelos quais uma das partes lhe manda a modificação do direito existente. 

36 
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Gustav Radbmch, Filosofia do Direito. p. 385 
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Entretanto, todos os conflitos têm natureza jurídica podendo ser juridicamente 

equacionados: ocorre que em certos casos a pretensão do Estado reclamante pode ser 

resolvida mediante a aplicação de normas jurídicas já existentes enquanto noutros casos 

isso não é possível .'*. 

6.1 Meios Jurisdicionais 

Jurisdição é o foro especializado e independente que examina litígios a luz do 

Direito e profere decisões obrigatórias. No plano Internacional a arbitragem foi ao longo 

do século a única jurisdição conhecida. A arbitragem é mecanismo jurisdicional não 

judiciário. O foro arbitra1 não tem permanência, não tem profissionalidade. As primeiras 

jurisdições judiciárias internacionais instalaram-se no século XX, apresentando 

características semelhantes as da jurisdição doméstica que, em todo o Estado soberano, 

atende aos pleitos das pessoas comuns39. 

6.2 A solução Judiciária 

A arbitragem, contrariamente as vias diplomáticas e políticas, conduz a uma 

decisão obrigatória para os Estados contendores. Deve-se essa obrigatoriedade a que os 

3X Cliarles Rousseau. Droit Internacional Public. Paris ed. 7a DDoz. 1973 pp. 281-282 
39 J. F. Rezek. ob. cit. p. 340 



Estados soberanos em conflito livremente escolheram a via arbitral e pactuaram 

garantindo-se mutuamente o cumprimento do que é decidido. 

As bases jurídicas da solução judiciaria não diferem substancialmente disso. 

Lida-se com jurisdições permanentes. Essas Cortes Internacionais não tem sobre os 

Estados Soberanos aquela autoridade que os juizes e Tribunais de qualquer país 

exercem sobre as pessoas e instituições em seu território. A jurisdição nacional impõe- 

se pela ação cogente do Estado a indivíduos, empresas e entidades de Direito Público. A 

jurisdição internacional só se exerce, equacionando conflitos entre soberanias, quando 

estas previamente deliberem submeter-se a autoridade das Cortes. 

6.3 História Recente 

Contrariamente a Jurisdição arbitral, que conta séculos, a jurisdição judiciaria e 

fenômeno recente na cena internacional. A primeira instituição, o primeiro órgão de 

jurisdição internacional permanente teve âmbito geográfico regional. Tratou-se da Corte 

de Justiça Centro-Americana instituída por Tratado, de 20 de dezembro de 1907, em 

Washington DC, que se estabeleceu na Cidade de Cartago, na Costa Rica - mudando-se 

depois do terremoto que destruiu sua sede nesta Cidade, para a capital de San José, sede 

hoje da Corte Interamericana de Direitos   uma nos". A Corte da Haia é o mais antigo 

Tribunal Internacional em funcionamento. As outras Cortes, regionais, ou 

.to Héctor Fis Zamudio. Notas sobre EL Sistema Intcramericano de Direitos Humanos. p. 174 in La 
Jusdiccion Constitucional Ein Iberoamerica sob coordenação de Garcia Belaundc D.- Fernadez Segado. 
Fdykinson S. L. Madrid 1997 



especializadas em razão da matéria só foram surgir depois da segunda grande Guerra. A 

Corte da Haia viveu duas fases. Em sua primeira fase, instalada em Haia desde 1920 

chamou-se Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI), sendo o primeiro órgão 

dotado de vocação universal cujo fim era o de decidir os diferendos entre Estados. 

Estabelecida pelo artigo 14 do Pacto da Sociedade das Nações a Corte Permanente de 

Justiça Internacional não era um órgão na estrutura daquela sociedade, muito embora a 

eleição de seus juizes incumbisse ao Conselho e a Assembléia Geral da Sociedade das 

Nações esta com sede em Genebra. A Sociedade das Nações e a Corte Permanente de 

Justiça Internacional terminaram por extinguir-se em 1939 ao eclodir a 2" Guerra 

~ u n d i a l ~ ' .  0 artigo 14 do Pacto da Sociedade das Nações determinava: "o Conselho 

fica encarregado de elaborar um projeto do Tribunal Permanente de Justiça 

Internacional e de o submeter aos membros da sociedade. Competira a este Tribunal 

conhecer todas as questões de caráter Internacional que as partes o submetam. Dará 

também o seu parecer consultivo sobre qualquer diferendo ou quaisquer outro assunto 

que lhe sejam submetidos pelo Conselho ou pela ~ s s e r n b l é i a ~ ~ . ~ ~  

6.4 A ressurreição da Corte 

Com o fim da 2" Guerra Mundial, em 1945, ressurge a Corte da Haia em mesma 

sede com outro nome oficial, agora, a Corte internacional de Justiça (CIJ), 

constituindo-se em órgão da Organização das Nações Unidas nos termos da Carta da 
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ONU. O estatuto da Corte, com algumas modificações frente as circunstancias é a que 

se editara em 1920. 

A Corte Internacional de Justiça na Haia é estabelecida pela Carta das Nações 

Unidas especialmente nos artigos 92, 93 e 94. O artigo 92 da Carta elegeu a Corte 

Intern~ional de Justiça na sua qualidade de principal órgão judicial das Nações Unidas. 

Esta Corte tùnciona de acordo com um Estatuto que tem por base no Estatuto da Corte 

extinta quando da eclosão da 2". Grande Guerra. Assim é que como já foi lembrado com 

algumas modificações na verdade o Estatuto da Corte é o mesmo da primeira fase da 

Corte. 

Ao estabelecer que a Corte Internacional de Justiça é o princípal órgão judicial 

das Nações Unidas, a Carta deixou espaço para a criação de outros órgãos judiciais, de 

natureza internacional. 

O artigo 93 da Carta da ONU determina que todos os membros das Nações 

Unidas são parte integrante da Corte Internacional de Justiça e de seu Estatuto. Este 

mesmo artigo 93 em sua segunda parte autoriza a um Estado não membro das Nações 

Unidas fazer parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. 

6.5 Cláusula Facultativa de Jurisdição Obrigatória 

A cláusula de jurisdição obrigatória, agregada ao Estatuto da Corte, desde o 

inicio de sua primeira fase é de aceitação facultativa; um Estado pode ser membro das 



Nações Unidas e também no Estatuto da Corte e não firmar a cláusula de 

jurisdição obrigatória. Os signatários da cláusula obrigam-se por antecipação a aceitar a 

jurisdição da Corte sempre que demandados por Estado compromissado com a cláusula 

o que vale dizer com base na reciprocidade. Os Estados signatários da cláusula 

colocam-se em face da Corte da mesma situação dos indivíduos perante os Tribunais do 

país onde se encontram: não se lhes pergunta preliminarmente se aceitam ou não a 

jurisdição na qual foi ajuizada contra eles uma demanda43. 

O Tribunal de Luxemburgo, Corte de Justiça da Europa comunitária trouxe em 

seu julgamentos a primazia do Direito Comunitário sob a ordem constitucional interna. 

Os nomeados Acórdãos Internationale Handelsgesellschafi de 17 de Dezembro de 1970 

e Simmenthal de 09 de Março de 1978 definiram a superioridade do Direito 

Comunitário sob as normas de nível constitucional dos Estados Membros. Assim é que 

no primeiro Acórdão mencionado o Tribunal reafirmou sem reservas os princípios da 

autonomia e do primado absoluto do Direito Comunitário declarando: " que o recurso e 

regras ou noções jurídicas do direito nacional para julgar da validade de actos emanados 

das instituições comunitárias teria por efeito atentar contra a unidade e a eficácia do 

direito comunitário; que a validade de tais actos não pode ser apreciada senil0 em 

função do direito comunitário; que, na verdade, ao direito resultante do tratado, 

emanado de uma fonte autônoma, não poderiam, em virtude da sua natureza, ser opostas 

em juizo regras do direito nacional, quaisquer que elas fossem, sob pena de perder o seu 

-1 1 J .  F. Rczck. ob. cit. p. 3 5 1  



caráter comunitário e de ser posta em causa a base jurídica da própria Comunidade 

(procO 1 1/70, Col. p. 1 1 2 5 ) " ~ ~ .  

6.6 A Corte Européia 

A Corte Européia de Direitos Humanos que tem sua sede em Estrasburgo traz a 

sua vez a inserção do indivíduo na sua qualidade de sujeito de Direito Internacional. 

O alcance das obrigações convencionais a teor do artigo 1 da Convenção 

Européia de Direitos Humanos no caso Irlanda versus Reino Unido restou demonstrado 

no relatório da comissão européia de 25 de janeiro de 1976 onde ficou salientado que o 

Tratado em espécie, a ser ratificado criou direitos dos indivíduos sobre o próprio direito 

internacional e o dever dos Estados de assegurar os Direitos Humanos ... Os Estados 

partes tem o dever de assegurar o gozo dos Direitos Humanos em seus ordenamentos 

jurídicos internos. No julgamento de 18 de janeiro de 1978 referente ao mesmo caso 

Irlanda versus Reino Unido, a Corte Européia afirmou que ao substituírem os termos 

"comprometem-se a assegurar (undertake to secures 1 s' engagent a reconna?tre por 

assegurarão shall securel reconnaissent)" no texto do artigo 1 os redatores da 

Convenção pretenderam deixar claro que os direitos nesta consagrados, seriam 

assegurados a qualquer pessoa sob a jurisdição dos Estados partes 

4 4 João Mota de Campos, Manual de Direito Comunithrio, Fundação Clouste Gulbenjian -Lisboa 2000, 
374-376 

t n t o n i o  Auysto Cançado Trindade. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humimos. 
Volume I, l-dição Sergio Antonio Fabris Editor. Porto Alegre 1997. pp. 293-294. 



André Barilari, ao examinar o artigo 55 da Constituição Francesa de 1958, 

afirma que o referido dispositivo consagrou o lugar das Convenções Internacionais no 

Direito Interno; o artigo em visita reconheceu a supremacia de tais convenções sobre a 

lei francesa, desde que observadas três condições, quais sejam: o ser aprovada ou 

ratificada pelo parlamento; o ser publicada no jornal oficial, e o de prever uma clausula 

de re~iprocidade~~. 

A reintrodução do cidadão na Europa, embora exigente no que respeita a 

situação atual das coisas, tendo em vista a reconstrução Européia, deve ser toma como 

um processo que diminui os poderes do cidadão nacional, sem que seja contrabalançado 

suficientemente pelo aumento do poder do cidadão europeu. Este movimento duplo 

pode levar ao esmorecimento da democracia frente a distancia entre a soberania do 

cidadão e a elaboração das normas". 

A Corte Européia de Direitos do Homem, criada em 1959 por força da 

Convenção assinada em Roma em 1950, vem conhecendo uma atividade crescente; em 

seus dez primeiros anos a Cone julgou 8 casos enquanto somente em 1966 decidiu 70~'. 

6.7 A Corte Interamericana de Direitos Humanos 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos determina que os Estados 

parte se obrigam a respeitar e garantir os Direitos nela consagrados por força do artigo 1 

(um) desta Convenção. Em dois casos ocorridos em território sobre jurisdição 

46 André Barilari, L État de droit: réflerion sur les limites du juridisme. Librairie Genéralc de Droit e1 
de Jurisprudence. EJA. Paris. 2000, p. 40. 
1' André Barilari, ob. cit. p. 44 
.1x André Barilari, ob. cit. p. 46 



hondurenha, Velásquez Rodrigues (1988) e Godinez Cruz (1989), muito embora a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos não levantasse expressamente a questão, 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos trouxe a baila a violação do artigo 1 (um) 

da Convenção. E nos casos mencionados a Corte Interamericana entendeu que o artigo 1 

(um ) da Convenção era essencial para imputa-se ao Estado demandado a violação de 

direitos humanos por ação ou omissão. Os Estados parte estão obrigados a organizar 

todo aparato governamental e, em geral, todas as estruturas através das quais se 

manifesta o exercício do pode público, de maneira tal que sejam capazes de assegurar 
- 

juridicamente o livre e pleno exercício dos Direitos Humanos.0~ Estados em 

decorrência dessa obrigação devem prevenir , investigar e sancionar toda violação dos 

direitos reconhecidos pela convenção e procurar o restabelecimento se possível do 

Direito violado e, nesse caso, a reparação dos danos produzidos pela violação dos 

Direitos Humanos. Esta obrigação de tão amplo alcance abrange todo e qualquer ato ou 

omissão do poder público que viole os direitos consagrados, volta-se ela a própria 

conduta do Estado de modo assegurar com eficácia o livre e pleno exercício dos 

Direitos Humanos consagrados ... A Corte Interamericana sustentou a responsabilidade 

do Estado hondurenho pelo desaparecimento forçado de pessoas (mesmo que não 

perpetrado por agentes do Estado em sua capacidade oficial) em violação da Convenção 

Americana, do duplo dever de sua prevenção e punição49. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi criada por força do disposto no 

Capitulo VIII, artigo 52 a 59 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

subscrita na Cidade San José da Costa Rica em 22 de novembro de 1969 e que entrou 

em vigor em 18 de julho de 1978 ratificada então por 11 Estados membros da 

39 Antonio Augusto Cançado Trindade, ob. cit. pp. 295-297. 



Organização dos Estados Americanos. O Estatuto da Corte foi adotado pela Assembléia 

Geral da OEA em La Paz em outubro de 1979. A Corte Interamericana de Direitos 

Humanos é uma instituição judiciária autônoma que tem por finalidade a interpretação e 

a aplicação da Convenção Americana sobre Direitos   urna nos^^. O Estatuto desta Corte 

autoriza de forma indireta contudo a apresentação de uma petição de particular para 

apurar. violação de Direito Humano por parte de um Estado. Dessa forma pode-se 

afirmar ter aí, realmente, inicio da inserção do indivíduo como sujeito de Direitos no 

âmbito internacional. 

"' Héctor Fis Zamudio , ob. cit. p. 186 



E da própria natureza da ordem jurídica ser universal. O direito não pode ser, 

como de fato não é, regulamentação parcial das relações humanas. No momento em que 

faz a escolha das relações que há de disciplinar, tomou já uma certa posição diante de 

todas as outras que resolveu não disciplinar, negando-lhes efeitos jurídicos. Todo e 

qualquer espaço juridicamente vazio só poderá existir por virtude de um ato de vontade 

da própria ordem jurídicas1. 

7.1 O Sacrifício de Bernheim 

O caminho do regresso na estrada do tempo vai levar a uma manhã de outono, 

em setembro de 1933; o local é o salão nobre do Palácio das Nações em Genebra. O ar é 

grave, pesado, solene. Mário Bettati descreve o lugar: a porta de bronze que se 

encarrega de dar passagem a grande sala retangular é doação da França. As pinturas de 

José Maria Sest são doação da Espanha e representam a esperança, o fim da peste e o 

fim da guerra; cinco homens ao fundo dão-se as mãos: representam os cinco continentes 

e a solidariedade dos povos. '* O Palácio da Nações acolhe em sua sala de sessões uma 

reunião diferente. Ali comparece um homem, um judeu da Alta Silésia que se chama 

Berheim. Berheim apresenta queixa contra as práticas dos nazistas, com relação tanto 

- 

" Gustav Radbnich. ob. cit. pp. 369-370. 
52 Mário Bettati. Do Direito de Ingerêrencia. Trad. Ana Faria. Instituto Piaget. 1997. p. 17. 



aos judeus como aos não judeus que se negam a dar apoio ao regime. Explica perante a 

assembléia a forma de agir dos nazistas maltratando as pessoas incendiando habitações 

e lojas, e fazendo tabula rasa da convenção de 1922 estabelecida entre a Alemanha e a 

Polônia com a finalidade de proteger as minorias. 

O Presidente da Assembléia concede a palavra ao representante da Alemanha 

Joseph Goebbels, Ministro da propaganda e informação. Goebbels não nega, nem 

protesta inocência, não esclarece nenhum ponto e nem apresenta qualquer defesa. Alega 

em favor da Alemanha o princípio da não ingerência e afirma ser a Alemanha um 

Estado soberano e por isso as afirmações de Berheim não diziam respeito aquela 

Assembléia. 

Os sistemas totalitários nos tempos de hoje, nos dias que correm, afirmam que as 

acusações são falsas, propõem equívocos, dissimulam seus crimes, especializam as 

mentiras e dessas mentiras criam verdades. Lá, em 1933 tais precauções são 

despiciendas. O princípio da soberania proíbe qualquer direito de vigilância OU 

ingerência. Os diplomatas são afastados do tema. A Sociedade das Nações dessa forma, 

deixa de lado qualquer condenação, contenta-se em afirmar de maneira suave que 

aquela organização internacional conta com os estados membros para prevenir qualquer 

resultado contra os direitos do homem colocados sob sua jurisdição. Entre os direitos do 

homem e a soberania dos Estados esta prevalece sobre aqueles; isto posto a soberania 

dos Estado e mais importante do que 0s direitos do homem e por isto não se reconhecem 

quaisquer direitos de ingerência ainda que sobre a forma amena de vigilância. 

O nazismo diante da resposta da Sociedade das Nações recebe uma assinatura 

em branco para as suas empreitadas. O respeito a pessoa fisica não passa de 



. . 
invencionismo dos fracos para com isso receber proteções contra os mais fortes; a 

dinâmica totalitária impõe-se por força da inércia da Sociedade das Nações prisioneira 

dos princípios da soberania e da jurisdição territorial dos Estados, nem sempre pelas 

razoes de benevolência, de altruísmo e sim por razões de precaução ou egoístas, ou até 

mesmo escusas. Berlim amparou-se no princípio da soberania absoluta e 

conseqüentemente no princípio da jurisdição territorial plena; se a Sociedade das 

Nações por algum motivo alterasse seu ponto de vista, a Alemanha retirar-se-ia daquela 

Organização. 

A Conferencia de Munique se finda, cinco dias depois o Presidente Eduardo 

i Benés deixa o poder, e a Tchecoslováquia é desmembrada. O princípio da soberania 

absoluta e da plena jurisdição territorial é irreversível. Daí a militarização da Alemanha; 

passado um ano da Conferencia de Munique desencadeia-se a segunda Guerra Mundial. 

A segunda Guerra Mundial termina; após essa guerra, embora tenha havido 

; repulsa aos assassínios frios e massivos, as torturas e ao genocídio, não houve 
I 

correlatamente uma transformação decisiva nas concepções de soberania e jurisdição e 

nem se erigiu uma ordem eficaz de defesa dos direitos humanos. O texto elaborado em 

São Francisco traz alusões a direitos fùndamentais, fazendo menção ao seu 

favorecimento, ao seu encorajamento, ao seu desenvolvimento não impondo entretanto 

nenhuma obrigatoriedade. 



7.2 A Carta de São ~ r & c i i c o ' ~  

A Carta das Nações Unidas chamada de Carta de São Francisco contém 

referencias aos Direitos Humanos. O preâmbulo da Carta reafirma "a fé nos Direitos 

fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de 

Direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas". O 

preâmbulo ainda contém que os povos das Nações Unidas estão decididos a preservar 

as gerações vindouras do flagelo da Guerra que por duas vezes, no espaço de uma vida 

humana, trouxe sofrimentos indizíveis a humanidade. Atendendo a estes fins e também 

ao de estabelecer condições necessárias a manutenção da justiça a respeitar os Tratados 

e as outra fontes do Direito Internacional a promover o progresso social e condições 

melhores de vida esses povos das Nações Unidas prometiam praticar a tolerância viver e 

j 
! manter a paz e a segurança, a empregar mecanismos internacionais para promover O 

progresso econômico e social dos povos e a garantir pela aceitação de princípios e a 

instituição de métodos que a força armada não será usada a não ser no interesse 

54 comum . 

7.3 Consagraqão do Principio de não Ingerência 

A Carta de São Francisco consagrou o princípio da não ingerência o que vale 

dizer terminou por consagrar 0s princípios da soberania e jurisdição nacionais. O artigo 

53 
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2, 7 da Carta é claro "nenhuma disposição da presente Carta autoriza as Nações Unidas 

intervirem nos assuntos que decorram essencialmente da competência nacional de um 

Estado nem obriga os membros a submeterem assuntos desse gênero a um procedimento 

de regulamento nos termos da presente Carta; com tudo esse princípio não atenta a 

aplicação das medidas de coerção previstas no capítulo VII. 

O capítulo VI1 da Carta das Nações Unidas trata da ação dos Conselho de 

Segurança, nos casos de ameaça a paz, ruptura da paz e atos de agressão. Não há, 

entretanto nos artigos 39 a 51 nenhuma disposição que favorep a intervenção da ONU 

o do Conselho de Segurança em atos que dizem respeito aos Direitos Humanos. Assim é 

que a teor dos artigos 2, 7 combinado com as disposições do Capitulo VI1 desta Carta 

das Nações Unidas que trata da ação do Conselho de Segurança somente nos casos de 

ameaça a paz, ruptura da paz e atos de agressão, mais uma vez os Direitos Humanos 

fundamentais restaram ao desamparo enquanto os Estados quedam-se ao abrigo de 
1 
i qualquer vigilância, intervenção ou ingerência, por força da imanência do princípio da 
j 
I soberania. 

A noção de Ingerência ou intervenção da conformidade do capítulo VI1 da Carta 

das Nações Unidas, ficou reduzida aos casos de incursões violentas dos Estados e não 

para a segurança de Direitos Humanos. Os Estados fizeram do artigo 2 da Carta das 

Nações Unidas a sua arma contra qualquer vigilância ou ingerência. Os debates nas 

Nações Unidas sobre o que entendia por intervir e sobre os assuntos que decorrem 

essencialmente da competência nacional de um Estado foram sempre intensos e de 

carater político. O caso de cidadãos Americanos, Britânicos, Franceses e Canadense que 

na seçunda Guerra Mundial lutaram na frente Russa e se casaram com cidadãs 



Soviéticas é típico. Terminada' aqúela conflagração estes cidadãos voltaram aos seus 

respectivos países, mas não puderam trazer suas mulheres porque a URSS recusou 

permissão para tal. O Chile alegou que a URSS desrespeitava os Direitos Humanos e as 

Liberdades Fundamentais. A alegação do Chile na Assembléia Geral tinha por escopo 

trazer para o Chile a nora do então embaixador Chileno que era Soviética e fora 

impedida de sair do território Soviético. A União Soviética através de sua delegação 

obstou a colocação do assunto na ordem do dia afirmando que a questão era de sua 

competência interna fundada no artigo 2, 7 da Carta. 

A Polônia e a Tchecoslováquia concebiam o direito de migrar e a questão da 

nacionalidade como assuntos de exclusiva competência interna e que por isso mesmo 

escapavam da ingerência das Nações Unidas. A Bolívia e a Austrália apresentaram em 

1949 a questão do respeito ao Direito Humanos e as Liberdades Fundamentais acusando 

a Bulgaria e a Hungria de violá-los. O General Jaruzeslki declarou a Polônia em estado 

de guerra em 1991. A França por intermédio de Claude Cheyson, em obediência ao 

princípio da não intervenção declarou que o assunto era polonês e deveria ser tratado 

pelo polonês; a atitude francesa decorria da posição política adotada pela França, 

especialmente no caso Argelino. 

7.4 O Apartheid assunto interno 

A África do Sul desde quando o Marechal Smuts era o chefe de Estado sempre 

se opôs a toda observação exterior sobre a sua política racista. Para Smuts o direito de 



. . 
ingerência não passava de propaganda estrangeira utilizada no interesse de minorias. 

Smuts fundamentava as suas alegações apoiando-se no artigo 2, 7 no Carta das Nações 

Unidas, afirmando do reconhecimento do domínio de seus assuntos internos um Estado 

não está sujeito a nenhum controle, a nenhuma intervenção e portanto não tem que 

prestar conta de seus atos a nenhum outro Estado. Durante mais de quarenta anos os 

sucessivos governos Áfnca do sul pronunciaram os mesmos discurso afirmando os 

mesmos preceitos.55 

Há, na letra e no espírito da Carta de São Francisco algo que excede as tradições 

dos Tratados Clássicos com força de lei e que aproxima inquestionavelmente da lei. O 

artigo 2 no seu item 6 estende um conceito claro de norma que transpõe a vontade 

pactuada além dos membros alcançando a órbita planetária. Assim determina o preceito: 

a Organização fará com que os Estados que não são membros das Nações Unidas ajam 

de acordo com estes princípios em tudo quando for necessário a manutenção da paz e da 

segurança Internacionais. 

O inusitado do preceito em tela é que este afronta evidentemente um princípio 

fundamental do contrato qual seja o de que aquilo que é pactuado não obriga a terceiros 

não contratantes; o dispositivo em apreço demonstra por si só a existência da feição de 

lei com que se apresenta a carta. A Carta não consigna somente um estilo, mas também 

eficácia aplicando-se a situações que envolviam a época ate mesmo Estados que então 

não eram seus membros, a exemplo o caso de Espanha, as guerrilhas Aibanesas e 

Búlgaras na Grécia, e os danos em barcos de guerra Britânicos produzidos pelas minas 

da Aibânia. Assim a Carta das Nações Unidas é a rigor algo qualificado como lei. O 

- - -  - - 
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item 6 do artigo 2 da Carta radica a sua vontade numa lei, expressa com nitidez sem 

precedentes, uma vez que sua projeção antes privativa do Estado irrompe no campo do 

Direito Internacional no qual não se conheciam outras normas que as de estrutura 

voluntárias, contratual ou consuetudinária. O exemplo da Carta de São Francisco não é 

o único com a vocação de lei internacional, mais é ela a de feição característica de uma 

ordem internacional. 

Algumas resoluções unilaterais ou emanadas de reduzidas frações da 

humanidade também fizeram sentir o seu comando de lei. O pórtico inaugural 

precisamente para efeitos penais, desse novo sentir, encontra-se na Declaração de 

Moscou de 1". de novembro de 1946 subscrita pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e 

União das Republicas Socialistas Soviéticas impondo ao mundo uma Jurisdição 

universal para os crimes de Guerra sem localização geográfica precisa. A conseqüência 

dessa Declaração foi o Acordo de Londres de 8 de agosto de 1945 firmado entre os 

países nomeados e pela França, que houveram por constituir o Tribunal Militar 

Internacional, com Organização e forma de lei. A matéria visitada não comporta a 

questão de que o Jurispwdencial precedeu o legal. O Tribunal no julgamento não só 

evocou normas jus naturalistas e mas também outras normas anteriores 

e legais tais como as Convenções da Haia de 1899 e 1907 sobre a Guerra; e as 

Convenções de Genebra de 1906 e 1929 sobre feridos e prisioneiros de Guerra. 

A modificação produzida por Nuremberg encontra-se no fato de que a origem 

das normas internacionais de natureza voluntária, convencional ou consuetudinária 

passou a conter a natureza de lei. 



. . 
Outras normas de direito internacional a exemplo a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e a Convenção sobre o Genocidio de dezembro de 1948 repetem a 

vontade de império características das leis. A Convenção sobre Genocidio é uma lei 

penal; falta-lhe é verdade o elemento concreto da sanção penal, mas aqui pode ser 

considerada uma lei penal em branco. 

As objeções têm em vista que o Direito Penal é o ramo do direito em que o 

império é exigível sendo o mesmo requisito de sua própria existência. E por isto antes 

de Nuremberg negou-se a realidade de um tal direito ou se limitou constantemente sob 

tal nome a um mero ordenamento de valor de leis no espaço. A presença de lei 

Internacional Penal é inovação trazendo uma serie de imperfeições, problemas e 

dificuldades. A gênese e o primeiro dinamismo da lei Internacional Penal encontram-se 

basicamente no acordo de Londres na Carta de São Francisco, na Declaração de Direitos 

Humanos e na Convenção sobre Genocídio. 56 

O dogma da soberania acarreta o reconhecimento do direito a guerra; a guerra é 

ao mesmo tempo um fato do Direito Internacional e a negação desse Direito. 

O alcance da limitação do dogma da Soberania tem na área jurídico penal um 

propósito mais ambicioso que o envolver de interesses da Comunidade Internacional. O 

Estado moderno não é somente absolutamente soberano frente a Comunidade 

Internacional como também se encontra sobre a evocação de deixar de ser 

absolutamente soberano frente a seus próprios súditos. É questão verdadeiramente 

revolucionária que altera as tradições jus internacionalistas e também políticas. A 

concepção preceituada de uma soberania relativa em relação ao mundo exterior e com 

56 Antonio Quintano Ripollés. Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal. 
Institiito Francisco de Vitória. Madri. 1995. pp. 92-99 



pleno vigor dentro do território responde a uma visão fria e desumanizada. Assim é que 

o Estado soberano que cumprisse as aparências de convívio internacional e seus 

compromissos contratuais frente a outros Estados reinava impune frente a comunidade 

ainda que no interior de sua fortaleza atormentasse e assassinasse seu cidadãos 

utilizando-se de motivos fúteis ou até mesmo sem eles. O que importava eram as 

normas legalistas internacionais importando também o consentimento dos Estados 

signatários das Convenções. A clássica adoção da teoria que situava a fonte principal de 

direito Internacional no consentimento expresso contratual, além de antiquada e a ética, 

enquanto no campo Penal, termina por conduzir a absurdos lógicos quando posto em 

1 contato com outras realidades. Durante muito tempo mesmo após a Declaração 

1 Universal dos Direitos Humanos a interpretação dada ao item 7 do artigo 2 da Carta das 

Nações Unidas autorizou a perpetração de atos odiosos. Os acordos com a Declaração 

/ Universal dos Direitos Humanos e a Convenção sobre o Genocidio de 1948 tendem a 

wlnerar o principio absoluto apresentando uma nova visão '' 

Aqui cabe a reflexão de Jurgen Habermas "o direito normatizado não consegue 
E 

assegurar-se dos fundamentos de sua legitimidade apenas através de uma legalidade que 

coloca a disposição dos destinatários enfoques e motivos. Ou a ordem jurídica 

permanece embutida nos contextos de um ethos da sociedade global subordinada a 

i 
autoridade de um direito sagrado - como foi o caso das formas de transição absolutistas 

t 

C 

i ou estamentais do Renascimento; ou as liberdades subjetivas de ação são 

- 

5? Antonio Quintano Ripollés. ob. cit. pp. 6-1-66 



7.5 A DeclaraqAo Universal dos Direitos Hiimanos 

A Comissão preparatória das Nações Unidas, por força do artigo 68 da Carta das 

Nações Unidas reuniu-se após a Conferencia de São Francisco e recomendou que o 

Conselho Econômico e Social em seu primeiro período de cessões estabelecesse uma 

comissão para a promoção dos Direitos Humanos. A aprovação do documento que 
3 

passou a ser conhecido como a Declaração Universal dos Direitos Humanos enfrentou 

t muitos percalços até a sua aprovação. 

i 

A Comissão encarregada da elaboração dos Direitos do Homem cujos conceitos 

se apoiaram nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade enviou um 
P 

questionário a diversos pensadores e escritores de Estados vinculados a 0r.ganização das 

Nações Unidas para a educação, ciência e cultura para que estes oferecessem suas 

sugestões. Esta iniciativa de grande relevância e que caminhou de 25 de janeiro a 10 de 

i fevereiro de 1947 recolheu material histórico de valor em que se espelhava o 
1 

: pensamento do Oriente e do Ocidente através dos intelectuais mais destacados entre eles 

Salvador de Madariaga, Mohandras Ghandi, Benedetto Croce, Harold J Laski, Jacclues 

Maritain, Aldous Huxley. 

58 Jurgen Habennas, Direito e Democracia, entre facticidade e validade. Volurne I. Traduç30 Flávio Beno 
Sicbeneichler - UGF, Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro 1997. p. 54 



. . 
O relator do projeto da Declaração Universal, Charles Malik, representante do 

Líbano suscitou três questões: 1) até onde a Declaração deveria reconhecer 

explicitamente os Direitos dos Estados; 2) qual a significação que se deveria dar aos 

Direitos Individuais - Pessoais por um lado, e aos Direitos EconÒmico-Sociais por 

outro; 3) se os Direitos Humanos seriam outorgados pelo Estado, pela Sociedade ou 

pelas Nações Unidas, ou se esses Direitos são inatos ao homem. 

As questões postas a lume por Charles Malik parecem ter sido respondidas pela 

Declaração. A primeira questão teve resposta no artigo 3 0  da Declaração: nenhuma 

disposição da presente Declaração pode ser interpretada como reconhecimento a 

qualquer Estado, grupo ou pessoa, do Direito de exercer qualquer atividade ou praticar 

qualquer ato destinado a destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui 

estabelecidos. A segunda questão teve sua resposta no artigo 22 da Declaração: todo 

homem, como membro da sociedade, tem direito a previdência social e a realização pelo 

esforço nacional, pela cooperação Internacional e de acordo com organização e recursos 

de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis a sua 

dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. A terceira questão 

encontrou resposta no preâmbulo da Declaração em que a Assembléia Geral não 

outorgou nem sancionou Direitos Universais mas os declarou e os proclamou; assim é 

que Direitos Humanos não são outorgados pelo Estado, pela Sociedade ou pela Nações 

Unidas mas sim inatos ao homem. Isto posto, tais direitos já existiam historicamente 

tendo sido acolhidos no texto da Declaração juntamente com as inovações que 



chegaram ao mundo através de evolução da ciência do trabalho, das medidas de 

segurança e amparo ao homem a mulher e a criança59. 

A segunda Guerra Mundial terminou enquanto em uma grande parte da Europa e 

da Ásia edificações e Cidades haviam ruído só restando escombros. Havia necessidade 

de executar a restauração arquitetònica financeira e econômica daqueles lugares 

destruídos pela Guerra. O aspecto político entretanto é que vai contar. Idéias políticas 

que um dia seduziram e depois levaram a destruição especialmente de valores essenciais 

a humanidade não deviam mais subsistir. Era assim forçoso afastar tais idéias; daí a 

Carta de São Francisco. Urgia entretanto complementá-Ia. Isto vai ocorrer somente em 

10 de dezembro de 1948. a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como 

palco da sua formação e da sua proclamação um dos salões do Palais Chaillot em Paris. 

0 representante da França é René Cassin. Este Cassin foi testemunha ocular da 

homenagem a soberania absoluta e extremada, a visão da jurisdição territoriaí inteira 

que irão produzir a destruição, morticínio e a guerra. Se, em 1933 a Sociedade das 

Nações em Genebra recordasse o que fora a Guerra de 1914 a 19 18 por certo teria 

colocado um freio as ambições desmedidas, sinalizadas pelos acontecimentos que 

vagavam da Silésia ao Sarre ou mesmo de Hanover a Bavária ou ainda ao antigo Reino 

da Bohemia-Moravia, certamente essa reunião de 1948 em Paris não teria sido 

necessária. A abdicação da Sociedade das Nações, naquela oportunidade, tornou 

necessária esta Declaração de 1948 como que, lançando a pedra fundamental de um 

novo tempo. 

59 
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. 
A Carta das Nações Unidas de 1945 devia ainda uma explicação. O documento 

regulamentador da explicação da Carta para firmar um novo tempo não podia mais 

surgir através de Acordo, Convenção ou Tratado entre partes soberanas mas de uma 

firme e fincada Declaração no sentido de protagonizar o início dessa nova fase, desse 

novo tempo. 

A importância política e social do Tratado de Versalhes no que respeita aos 

Direitos Humanos, que decorreu da procura da paz deu origem a Sociedade das Nações, 

após o término da 1". Guerra Mundial. O Tratado assinado a 28 de junho de 1919 no 

Palácio de Versalhes foi liderado pelas cinco Potencias vitoriosas a época, os Estados 

Unidos representados por Wooldrow Wilson, a Grã-Bretanha por Lloyd George, a 

França por Georges Clemenceau, a Itália por Vittorio Orlando e o Japão por Kimmochi 

Seionji. Este Tratado consistiu de um preâmbulo e de 15 partes sendo que a primeira 

que vai do artigo 1'. ao 26 estabelecia os princípios para a manutenção da paz criando 

um organismo internacional cujo fim é garantir esta mesma paz6o. 

A Sociedade das Nações criada por um pacto em vigor a 10 de janeiro de 1920 

estabeleceu entre seus órgãos uma Assembléia que possuía uma organização 

democrática na qual todos os seus Estados membros possuíam igualdade de votos. 

Entretanto um outro dos seus órgãos o Conselho era poderoso e seguiu o tradicional 

sistema Europeu das grandes potencias, assegurando a estas cinco lugares permanentes 

perpétuos. Além disso exigia o princípio da unanimidade para que alguma resolução 

tivesse validade. 

h1 I Sclinri Regina Aragao. Direitos Humanos do mundo antigo iio Brasil de todos. Editora Forcnsc. Rio 
dc Janeiro, 2001. p. 87 



. 
Esta Sociedade das Nações veio logo a ter o seu prestigio destruído por não 

poder coibir as atividades de conquista de territórios com a deflagração de guerras de 

agressão que já contrariavam a Haia de 1907. Dois dos membros fundadores das 

Sociedades das Naçdes, integrantes do próprio grupo das grandes potencias passaram a 

violar os termos do Pacto de 19 contra a Guerra o Japão invadiu e ocupou a Mandchuria 

e parte da China em 1932; a Itália declarou Guerra e a seguir anexou a Etiópia que era 

membro da sociedade em 1935. Se dois Estados Japão e Itália não só membros das 

Sociedades das Nações como também integrantes do grupo das potencias violaram os 

termos do Pacto, porque outros Estados não poderiam fazer o mesmo? Assim é que, 

respaldadas na violação do Pacto, a Alemanha leva a efeito em 1938 a incorporação da 

Áustria e de parte da Tchecoslováquia enquanto que a União das Republicas Socialista 

Soviética em 1939 efetiva a agressão contra a Finlândia membro da Sociedade sem que 

esta nada fizesseG'. 

As violações descritas e as quais não se fez oposição terminaram por levar a 

humanidade para o confronto chamado de 2: Guerra Mundial. A Sociedade das Nações 

desaparece com a 2" Guerra Mundial de 1939 a 1945. Após a celebração da paz funda- 

se a Organização das Nações Unidas que é estabelecida e instalada a 24 de outubro de 

1945. Esta Organização foi precedida pelas Declarações de Washington de 1" de janeiro 

de 1942 e de MOSCOU de 30 de outubro de 1943 visando a criação de uma Organização 

Internacional baseada no princípio da igualdade soberana de todos os Estados pacíficos 

e aberta todos os Estados grandes e pequenos. O preâmbulo da Carta e os seus artigos 1 

e 2 consagram princípios fundamentais de paz, justiça, cooperação, igualdade soberana 

61 Haroldo Valadào. Democratizaqao e Socia1izaç;ío do Direito Internacional. Li\,r:iria José Olympio 
Editora . RIO de Janeiro. 196 1. pp. 59-6 1 



de todos os membros, da inteçridade territorial e da independência política de qualquer 

Estado.. . 62 

O texto da Carta das Nações Unidas, em varias passagens, mormente, na sua 

aplicação praticou a exclusão inicial de vários Estados; admitiu também o predomínio 

em um de seus órgãos, o Conselho de Segurança, das cinco grandes potencias membros 

permanente com o direito de veto artigo 27 n02. É verdade entretanto que houve 

progresso sobre o Pacto da Sociedade das Nações a exemplo da substituição no caminho 

das deliberações do principio da unanimidade pelo da maioria qualificada ou simples, 

artigos 18 no 2 e 3, 20 , 67 no 2 , 72 n02, 89 no 2, 90 no 2, 109 no 3, 110 no 3. A Carta 

das Nações Unidas adiantou-se em relação ao Pacto da Sociedades das Nações 

determinando que se promovesse a cooperação Internacional Econômica e Social artigo 

55 e seguintes e constituindo um Conselho Econômico Social artigo 61 e seguintes "'. 

A Carta das Nações Unidas exigia ser completada. A complementação se fez 

inicialmente com a nomeada Declaração Internacional dos Direitos do Homem, a qual 

por indicação do representante francês René Cassin, passou a se chamada de 

Declaração Universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos propiciou um 

avanço no sentido de maior liberdade da pessoa humana, enquanto despertou uma 

consciência mais clara desses direitos e mais disposição para defendê-los ... E, na 

medida em que foram incorporados as legislações de muitos países, permitiu 

caracterizar como criminosa sua violação". 

" Haroldo Valadáo. Ob. cit. pp. 64-65 
" Haroldo Valadrio. Ob. cit. p. 66 
6-1 Fernando Barcellos de Alrneida. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Porto Alegre 1996, Sérgio 
Antonio Fabris Editor, p. 11 1 



. . 
A proclamação dos Direitos Humanos, a estipulação de garantias da efetividade 

desses direitos e os instrumentos para concretizar estas garantias, existem no sentido do 

reconhecimento e proteção contra a violação e desrespeito as liberdades hndamentais, e 

o grande violador dos direitos e liberdades é em geral o titular do poder. Quem tem o 

poder, e especialmente o poder político, enfrenta uma forte tendência de abusar do 

poder que conquistou através do voto ou da força. Por isso a luta pela defesa dos 

Direitos Humanos é em geral uma luta pelo poder e contra os seus detentores 65 

A descolonização revive a disputa entre os que profligam o direito de ingerência 

e os que defendem o princípio da não intervenção. Aqueles que demandam o princípio 

da ingerência clamam pelos Direitos dos povos por disporem de si próprio, em fim de 

um direito do ser humano com vocação coletiva. Os que porfiam a não intervenção 

alegam a disposição exclusiva do Estado sobre seu território. As metrópoles levantaram 

o princípio da não ingerência tentando com isso não só obstar qualquer interferência 

como também impedir a auto determinação dos povos. 

O exemplo frisante é o da França que lidou a bom lidar com uma interpretação 

bastante restrita da Carta recusando qualquer competência da ONU no caso da Argélia. 

A questão Argelina é escrita na ordem do dia em 1955, e a França abandona a seção 

passando a boicotar os trabalhos. Guy Mollet afirmava ser a Argélia um assunto 

6 i Fcrnando Barccllos de Alincida. Ob. cit. p. 116 



unicamente Francês pelo que a França não podia aceitar a intervenção de nenhum outro 

Estado mesmo que movido por intenções amigáveis. Christiam Pineau Ministro do 

Exterior do governo Mollet apresentou os quatro argumentos em defesa da posição 

francesa: a França estava presente na Argélia desde de 1930;l) ao ocupar esse território 

estabeleceu-se na região de forma legitima porque na época não se exercia qualquer 

direito real de garantia sobre aquele território. 2) em 1848 a Constituição da 11 

Republica determinou que o território Argelino fosse integrado a França, ou seja muito 

antes da anexação da províncias de Sabóia e Nice autenticamente francesas, e também 

bem antes que outros Estados membros assimilassem territórios que estão na 

dependência de sua legitima soberania. 3) A França ingressou na Organização das 

Nações Unidas com as suas fronteiras tradicionalmente reconhecidas, incluída nestas a 

Argélia. O seu estatuto não fora posto em questão e a ONU não possui nenhum direito 

de praticar mudanças na geografia políticas dos Estados. 4) A Argélia constitui uma 

parte integrante da França; qualquer Argelino é cidadão Francês, e os departamentos 

Argelinos da mesma maneira que os departamentos metropolitanos estão representados 

na Assembléia Nacional e no Conselho da República. 

Os problemas argelinos segundo a visão francesa situavam-se sob a soberania 

Francesa; qualquer intervenção da ONU na questão violava a carta da própria ONU em 

especial o artigo 2, 7. Alegavam entretanto os que preliavam a auto determinação dos 

povos que neste caso tratava-se de Ingerência Imaterial na qual a preocupação cingia-se 

a sorte das vítimas da repressão. Essa Ingerência Imaterial era, no entanto, insuportável 

à França. Em 1956, um membro do governo paquistanês de passagem por Paris apoiou 

oficialmente a independência da Argélia. A França classificou de inadmissível essa 

conduta envolvendo mesmo perda de território francês. Em 1957 Chistian Pineau 



afirmou ver vantagem em colocar um ponto final na tendência da ONU de intrometer- 

se nos assuntos que dependiam, essencialmente da competência nacional de um Estado. 

A curiosidade é que em 1967 De Gaulle em Montreal lançou a multidão o seu viva ao 

Quebec livre. A reação de Lester Pearson e imediata: a declaração de Gaulle era 

inaceitável mesmo em se tratando de uma ingerência imaterial desprovida de qualquer 

conteúdo prático e f e t i ~ o . ~ ~  

7.7 Direito de vigilância ou de visita guiada 

A recusa pura e simples a partir da década de 70 não é mais possível. Os Estados 

não recusam os inquéritos, os relatórios ou os debates na ONU; passam a contestar a 

finalidade de tal proceder em nome da exigência de sua soberania, livre arbitrio e não 

ingerência. Os Estados passam a exigir que os inquéritos, relatórios ou missões se 

desenvolvam sobre suas vistas, seu controle, até mesmo marcando o itinerário dos 

investigadores. O Direito de Vigilância exterior modifica-se passando a ser uma visita 

guiada pelos agentes do poder e não conforme o procedimento de uma investigação 

seria. 

O Presidente Salvador Allende é derrubado em 11 de setembro de 1973. o Chile 

ingressa em um período em que detenções arbitrarias, tortura, desaparecimentos súbitos, 

e execuções sumarias faziam parte do cotidiano; os Tribunais Militares conduziam o 

julgamento sem a menor preocupação de garantir os direitos civis e políticos mais 

h6 Mario Bettat. ob. cit. p. 27 



primários. A ONU pela resolução 3219 de 06 de novembro de 1974 instou 

comveemencia as autoridades chilenas ao pleno respeito dos princípios contidos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos devendo tomar para isso todas as medidas 

necessárias para restabelecer os Direitos e as Liberdades Fundamentais naquele país. A 

resposta Chilena é surpreendente: os organismos das Nações Unidas não deveriam 

permitir que uma forma de violação dos Direitos do Homem pudessem servir de 

pretexto para criar, reforçar, destruir ou enfraquecer uma situação de ordem política. 

Em 1975 a comissão de Direitos Humanos da ONU examina o relatório do 

grupo de trabalho; o Chile afirma o seu desejo de cooperar mas considera que algumas 

atividades do grupo de trabalho são ingerência flagrante em seus assuntos internos. O 

inquérito não é de ser recusado e sim o seu desenvolvimento. O Chile reitera que 

qualquer relatório sobre Direitos Humanos efetivado sem a participação de um pais 

objeto de inquérito não tem qualquer validade jurídica, constituindo violação do 

princípio da não intervenção e das normas de Direito Internacional em vigor. O Chile 

considerou o relatório e a resolução da Comissão de Direitos Humanos falsa injuriosa e 

ilegítima. Assinalou que a falsidade estava patente porque a resolução partia de 

suposições parciais que contrariam a verdade; injuriosa a resolução porque supunha 

haver prática instituciona]izada de tortura; e ilegítima porque violava o princípio de auto 

determinação dos povos e o princípio da não intervenção: se a decisão da Comissão de 

Direitos Humanos tivesse o objetivo de contribuir para a melhoria de Tais direitos um 

pais não poderia ser censurado pela sua atividade política. A Argentina, a Nicarágua e 

o Uruguai naquele ano de 2975 apoiaram as mesmas teses, colocando em cheque a 

Resolução 3448 da ONU. A Argentina considerou que deixar em silêncio determinadas 

violações e condenar outras de modo severo deixava evidente a direção guiada tão só 



. . 
por considerações políticas. A Nicarágua entendia que o projeto de Resolução é 

contrário igualmente ao principio da igualdade de Direitos entre os povos e ao principio 

de auto determinação. O Uruguai afirmou que as conclusões do relatório eram parciais, 

ditadas por uma campanha internacional de difamação política. 

O Chile em 1977 desloca o centro de utilização do artigo 2, 7 da Carta das 

Nações Unidas. Alegava que o grupo de trabalho que investigava a questão afrontou os 

princípios do artigo 2, 7 ao expor por escrito numerosas sugestões idéias em domínios 

estritos da autoridade Chilena, especialmente no que dizia respeito ao sistema 

econômico adotado pelo Chile. O projeto de resolução de 1977 na visão de Santiago 

atentava contra o princípio de auto determinação porque chegara ao ponto de solicitar 

ao governo chileno esclarecimentos sobre orçamento e política de investimento daquele 

pais. 

A Indonésia e o Marrocos em 1983 a sua vez se opuseram ao Direito de 

Ingerência6'. 

7.8 A questão de E1 Savador 

A preocupação das Nações Unidas com a situação de El Salvador antecede o 

inicio da guerra civil, começa, precisamente, com a Resolução 351192 da Assembléia 

Geral (1 511 5/80), que deplora "os assassinatos, desaparecimentos e outras violações dos 

h: Mário Bettat, ob cit. p. 28 e 29 
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direitos humanos comunicados a respeito de E1 Salvador", e exorta a Junta de Governo 

a adotar medidas necessárias a salvaguarda desses direitos. A preocupação e a 

participação das Nações Unidas estendem-se, naturalmente, a toda a região. No ano 

seguinte (1 1/3/8 l), a Comissão de Direitos Humanos da ONU nomeou um representante 

especial para acompanhar a situação dos direitos humanos em E1 Salvador. A mediação 

e a verificação de Acordos de Paz executados pela ONU têm, portanto, antecedentes 

que remontam as origens da guerra civil. Na próxima parte estuda-se o estabelecimento 

das divisões da ONUSAL~'. 

A Guerra Civil irrompe em E1 Salvador. São protagonistas do conflito a frente 

Farabundo Marti de libertação nacional e o exercito de E1 Salvador treinado e equipado 

pelo Pentágono. O poder encontrava-se em mãos da Aliança Republicana Nacionalista 

fùndada em 1980 pelo Major Roberto D'Aubuison. 

A Guerra Civil durou onze anos apresentando um saldo de 800 mil mortos 

incluindo Monsenhor Romero, arcebispo de São Salvador. Os refugiados ao milhares 

foram ter a Honduras, Nicarágua,Costa Rica e Panamá, o que contribuiu para 

desestabilizar a região. AS Nações Unidas procuraram reduzir os efeitos maléficos 

surgidos com a desestabilização e que em ultima analise ameaçava a paz naquela região. 

Além da ameaça a paz , a violação de Direitos Humanos constituída pelas prisões 

arbitrarias, pelas torturas e pelas execuções, quer individuais quer coletivas. A 

Assembléia Geral da ONU em 15 de dezembro de 1980 adotou a Resolução 3 511 92 na 

qual lamentava os desaparecimentos, os assassinatos e outras violações dos Direitos do 

Homem, solicitando entrementes as autoridades Salvadorenhas que tomassem medidas 

h8 Fredys Orlando Sorto. Guerra Civil Contempor;inea - A ONU e o Caso Salviidorenho. Sergio 
Antonio Fabris Editor, Porto Alegre. 200 1, p. 238 



no sentido de prevenir as atividades dos vários grupos para-militares. A Colômbia 

porfiava para que a Organização dos Estados Americanos devesse ter prioridade na 

questão Salvadorenha propondo que esta organização se encarregasse de resolver o 

assunto e não a ONU; ao mesmo tempo lamentava a seletividade na escolha dos países 

submetidos ao controle da ONU, alertando também sobre o desvio que se fazia da 

defesa dos Direitos Humanos mais com fins políticos do que humanitários. As Filipinas, 

na época sob a ditadura de Marcos através da sua delegação negou competência a ONU 

para intervir nos assuntos internos dos países a pretexto de defender os Direitos do 

Homem. A Venezuela, a sua vez opunha-se a todo o projeto de Resolução que se 

constituía em Ingerência nos assuntos internos de'um pais, violando por isso o principio 

da auto determinação dos povos. O morticínio findou após onze anos com o acordo de 

cessar fogo assinado em New York a 3 1 de dezembro de 1 9 9 1 ~ ~  . 

A missão das Nações Unidas em €1 Salvador resultou de convenio subscrito pela 

Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional e o governo daquele pais, assinado em 

26 de junho de 1990, em São José; As Nações Unidas ao criarem a Missão de 

Verificação na verdade realizaram uma operação inusitada porque antecedia ao cessar 

fogo e ainda porque revestida de amplas faculdades entre as quais ressaltava-se o 

seguinte: investigar 0s casos concretos de acusações de violação de direitos humanos; 

por outras palavras, receber comunicações emanadas de qualquer pessoa, grupo de 

pessoas ou entidades existente em €1 Salvador, que contiverem denúncias de violações 

aviso; entrevistar, livre ou privadamente, quaisquer pessoas, grupos ou membros de 

entidades ou instituições; delinear e executar uma campanha educativa e de divulgação 

sobre os direitos humanos, bem como das funções da própria missão; apresentar 

h9 Mário Bettat. ob. cit. p. 2 1 



recomendações para eliminar as violações e promover o respeito dos direitos humanos; 

apresentar informes ao Secretário Geral e, por seu intermédio, ao Conselho de 

Segurança e a ~ s semblé i a~~ .  

7.9 lngerêiicia Norniativa e Pressuposto Territorial 

A Comunidade Internacional vem elaborando inúmeros textos jurídicos a 

proclamar Direitos Humanos. Entre estes podem ser elencados: a Convenção Sobre a 

Prevenção e a Repressão ao Crime de Genocídio de 9 de dezembro de 1948; 2) a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948; 3)  os Pactos 

Internacionais sobre os Direitos Humanos de 16 de Dezembro de 1976'; 4) a Convenção 

contra a Tortura de 1984. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabeleceu 

que O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e 

de seus direitos iguais e inalienáveis é o kndamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo; considerou que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram 

em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade pelo que enumerou em 29 

artigos os direitos do ser humano7'. 

A Declaração dos Direitos Humanos é obra de uma Organização Internacional, o 

que implica que os seus membros, mormente os que aprovaram, seu texto, prometeram 

implicitamente cumpri-la através de suas legislações. 

-0 
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Os textos jurídicos no plano regional são também expressivos; alguns deles: 1) a 

Convenção Européia de 4 de novembro de 1950; 2) a Convenção Americana de Direitos 

Humanos de 22 de Novembro de 1969; 3) a Carta Africana dos Direitos do Homem e 

dos Povos de 198 1. 

Os textos acima mencionados têm em comum o de envolver o individuo, seus 

direitos e sua segurança, acima e além de qualquer liame de subordinação a um 

determinado Estado na busca de proteger esses indivíduos na sua qualidade de seres 

humanos. Esta idéia a de proteção do individuo foi a base com que uma organização não 

governamental, a Anistia Internacional elaborou seu sistema de Ingerência imaterial em 

favor da libertação dos prisioneiros de opinião que não se utilizaram de violência ou não 

a profliçaram; foi a base também deste sistema de Ingerência Imaterial em favor de 

prisioneiros políticos passassem a ser julgados através do devido processo legal em 

prazo razoável, assim também com a abolição da pena da tortura ou de todo o 

tratamento desumano ou degradante, e em favor da abolição da pena de morte, do fim 

das execuções extrajudiciais e dos desaparecimentos de pessoas. 

0 Século XX inova ao admitir a possibilidade de defesa jurídica dos direitos 

humanos modificando normas das relações inter estatais. Os Estados detinham 

soberania e os Direitos progrediam somente em base da reciprocidade. Essa 

reciprocidade em matéria da proteção dos indivíduos e de seus direitos individuais não 

fazia mais sentido. Era necessário, portanto convencer os Estados que conjuntamente 

com a Comunidade Internacional deviam respeito as liberdades fundamentais e a 

proteção aos indivíduos vitimas das turbulências da política. 



Os Tratados, as Convenções relativas a Direitos Humanos criam deveres para os 

Estados, limitando sua soberania. Essa soberania é limitada em primeiro lugar pela 

soberania do Estado estrangeiro; em segundo lugar pelos Direitos das Organizações 

Internacionais; e em terceiro lugar pelo Direito dos Indivíduos na sua qualidade de 

Seres Humanos. Esses documentos Internacionais introduziram um Direito de 

Vigilância, um Direito de Ingerência. O limite que separa o assunto interno e a relação 

internacional; a cortina que separava o Direito Interno e o Direito Internacional são 

ultrapassados. O Direito Internacional ingressa no santuário dos Estados ou seja na sua 

soberania: as relações do Estado com o seu cidadão nacional e ainda entre o aparelho do 

Estado e a população 

A Assembléia Geral da ONU adotou em 1965 uma Declaração sobre a 

inadmissibilidade da intervenção nos assuntos internos dos Estados e a proteção da sua 

independência e da sua soberania na qual especifica os domínios em que se exercem OS 

Direitos Soberanos desses Estados que devem permanecer ao abrigo da influencias, das 

intromissões ou das ações exteriores. A referida Declaração criou um temperamento a 

essa regra porque especializou que todo Estado deve respeitar os Direitos dos Povos e 

das Nações, a autodeterminação e independência, e esse direito será exercido livremente 

no respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A proteção efetiva 

dos direitos elementares do ser humano obriga a existência de mecanismos. Os Estados 

assim podem no exercício da defesa desses Direitos Humanos usar de meios de coerção 

tais como pressões, sanções políticas, sanções econômicas entre estas, ate mesmo o 

embargo e o boicote, tudo no sentido do respeito a Direitos Individuais. O Tribunal 

Internacional de Justiça em 1970 decidiu que a proteção contra o genocídio, a 

escravatura e a descriminação racial são obrigações "erga omnes", em que todos os 
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Estados podem ser considerados como tendo interesse jurídico em que esses direitos 

sejam protegidos. O conselho Econòmico e Social da ONU também em 1970 adotou a 

Resolução 1503 pela qual essa Organização pode examinar as queixas que provenham 

de particulares. Os pactos de 1966 e o Protocolo facultativo em anexo ao Pacto dos 

Direitos Civis e Políticos impõe aos Estados que o ratificaram que entreguem 

periodicamente relatórios sobre a salvaguarda dos direitos Humanos nos seus paises e 

que respondam a questões relativas as queixas provenientes de particulares ou de 

organização não governamentais. A Convenção das Nações Unidas contra a tortura 

estabeleceu em 1989 um comitè da mesma natureza que pode efetuar missões no local7'. 

7.10 Opressão interna e a ameaça zi paz mundial 

A opressão interna qualquer que ela seja é uma ameaça a paz. As situações tem 

variado ao longo do tempo, entretanto a opressão traz realmente uma ameaça a paz. 

A questão do nynriheid na África do Sul a seu modo constitui-se em opressão. O 

Conselho de Segurança no que respeita ao npmtheid declarou que: quando um Estado 

institui em principio fundamental da sua vida publica, a supremacia de uma raça sobre 

outra, forjando todos os meios de coerção para o aplicar com rigor cria 

incontestavelmente uma situação perigosa a paz e a segurança, não só no interior das 

suas fronteiras como também no Continente onde se encontra situado e, por via de 

conseqüência no mundo inteiro. A Declaração do Conselho de Segurança concluía que 

- 2  M l .  :rio Bctlat. ob. cit. p. 47 



aqueles que fecharam os olhos a política racial, a doutrina racista e aos princípios de 

superioridade contidos na Agenda Nazista pagaram a sua indiferença com uma Guerra 

Mundial. 

A Ingerência Imaterial: consiste esta em deliberar sobre as situações internas em 

virtude de : a) a Universalidade dos Direitos Humano;b) as ameaças geradas para a 

Segurança Mundial por força de suas violações. Dessa forma, discuti-se, delibera-se, 

reprova-se, condena-se mas não há intervenção física, material no Território do Estado 

em questão. Concede-se um auxilio moral, um apoio jurídico, um observar político e 

nisto se quebra. O Direito Humanitário mais antigo, menos desenvolvido do que os 

Direitos Humanos e submisso, dependente da soberania, da jurisdição territorial e do 

principio da não ingerência. O instrumento é o verbo, a discussão, a retórica, a oração. 

0 Direito Humanitário tradicional submete-se a condições restritivas enquanto a 

presença material exige transposição de fronteiras e intromissão territorial. 

AS Convenções de Genebra de 1949 que surgiram após a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos não conseguiram alcançar o princípio da universalidade. O 

Comitê Internacional da Cmz Vermelha que iniciou as Convenções não introduziu 

quaiquer manifesto democrático. As Convenções continuaram assim a percorrer a 

estrada da reverencia teoria da Soberania. O Direito Internacional Humanitário 

tradicional privilegiou o principio da neutralidade em face da Soberania prestando 

colaboração com os melhores mas também com os piores regimes. Os dois fundamentos 

são a base da atuação da Cruz Vermelha estando contidos na Resolução no 9, 

protagonizada na Conferencia Internacional da Cruz Vermelha no ano de 1965: com a 

finalidade de conservar a confiança de todos ela abstém-se de tomar parte nas 



hostilidades e também nas controvérsias de ordem política, racial , religiosa ou 

filosófica. Os dois fundamentos são assim o respeito a neutralidade e a Soberania dos 

Estados. A Cruz Vermelha apresenta com esta resolução uma de suas normas de 

conduta a neutralidade. O princípio contém a imparcialidade e por ser funcional não 

pode ser posto em causa. Os Humanitários se reconhecem nisso; e indispensável para se 

obter o acesso aos prisioneiros ou proceder a sua troca. 

É verdade que se a imparcialidade é um principio ativo que serve de base a não 

discriminação entre as vítimas, a neutralidade a sua vez é principio passivo; coloca esta, 

no mesmo plano as vítimas e os autores, os salvadores e os agressores. Força vítimas 

salvadores a atitudes inertes, resignadas, fatalistas em face de genocídios ou de 

condutas governamentais criminosas7? 

Andréas Balmer era delegado do Comitè Internacional da Cruz Vermelha em 

missão na República de E1 Salvador entre 1980 e 1981. Andréas não suportou ver a 

violência e arbitrariedade das forças governamentais. Escreveu um livro intitulado 

"Salvador Réquiem". Receoso, entretanto de designar o país muda a capa para L'Heure 

de Cuivre "não citando nem o pais nem a Organização ao qual pertencia e assim é que a 

22 de julho de 1982 é editado o livro com a seguinte introdução: um dilema entre o 

compromisso e o sentido do dever. No dia 27 de julho o Comitè Internacional da Cruz 

Vermelha avisa a Balmer da sua dispensa intimando-o a cessar toda e qualquer 

publicação que direta ou indiretamente trate da sua missão em E1 Salvador. 

A ação humanitária internacional continua condicionada a vontade do Estado, 

que permanece senhor do bem e do mal, dos seus; o Estado é o autor e senhor do Direito 

-3  Mário Bettat. ob. cit. p. 55 



, Internacional Clássico; a produção das normas de Direito Internacional alicerça-se na 

vontade e no consentimento, segundo os quais apenas a expressão de seu anuir pode 

submeter um Estado a uma regra. Somente a reciprocidade dos interesses leva os 

Estados a submeter-se as normas. O quadro que determina as Organizações 

Internacionais dá-se apenas com o consentimento dos Estados. O Estado e o autor dos 

acordos internacionais, das convenções, dos protocolos das resoluções e atos das 

organizações intergovernamentais. A Soberania está no cerne do dispositivo 

humanitário internacional. Os textos fbndadores recordam o compromisso dos Estados 

de se abster de recorrer a ameaça nas relações internacionais onde o emprego da força 

contra a Soberania e Integridade Territorial ou Independência Política de todo e 

qualquer Estado deve estar afastada . A história da ação humanitária conhece desde 

largo tempo casos em que auxílios estrangeiros ingressaram livremente num território 

de um Estado, para distribuição direta as vítimas de uma catástrofe; mas em todos esses 

casos a assistência foi solicitada de maneira expressa ou aceita previamente pelo país 

destinatário, 

O culto da fronteira inviolável tem algumas virtudes: é fator de estabilidade, de 

situações de paz regional e da mantença da intangibilidade do Estado. Entretanto 

apresenta seu maior reves toda a vez que se exige em fator de especial perpetuação de 

déspotas. Um exemplo desse perpetuar foi a Nigéria. A Nigéria é rica em petróleo e 

outros recursos minerais. Especialmente na sua região Sul. Os hibos são majoritários e 

acendem ao poder em 1966. as outras etnias revoltam-se em 1967, e o tenente coronel 

Ojukvu proclama a independência de Biafra, declarando Enugu como sua Capital. A 

Comunidade Internacional não toma conhecimento do fato. A repressão foi violenta. 

Enugu em 1967 e Port Harcout em 1968 caem em poder das tropas Nigerianas. O 
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Comitê Internacional da Cruz Vermelha tenta enviar médicos aos Biafrenses; o governo 

de Lagos se opõe; uma organização não governamental a Caritas declara que Genebra 

não manifesta vontade de salvar os Biafrences; a Caritas entendeu que deve fazer algo 

de concreto em vez de assistir passivamente a morte de vários seres humanos; os 

auxílios são clandestinos transportados de noite por aviões que aterrissam com luzes 

apagadas; mais tarde chega a equipe médica da Cruz Vermelha Francesa. A equipe 

francesa, enfrentando tiroteio consegue chegar a noite em direção as vitimas. As tropas 

nigerianas no final de 1968 avançam em direção ao hospital onde trabalha a equipe 

Biafra. Essas tropas nigerianas já haviam massacrado os doentes os médicos dos 

hospitais de Abo e Koteke-Pene. A prática da ação humanitária a partir daí vai 

transformar-se radicalmente; a prática da medicina exige especialmente o dever de 

reserva. O segredo médico é importante nas relações entre o médico e o paciente; 

constitui proteção para este paciente. O segredo médico entretanto não diz respeito a 

tortura, a execuções, aos povos em perigo. Esta é a razão pela qual convem denunciar 

as práticas das tropas nigerianas que não respeitaram médicos e doentes. 

7.11 Surge a dicotomia, a diferenqa, a diversidade. 

Os médicos a exemplo de Dinant, pretendem que seu trabalho possa ser 

desenvolvido de maneira mais satisfatória não se julgando cúmplices do desastre da 

tragédia, ao usar o silêncio e entendendo que quanto mais silenciosos trabalharem na 

verdade serão escutados. Os outros médicos a maneira de Bernard Kounchener 
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entendem que devem trabalhar mas pretendem ser ouvidos pelo lamento, pela bulha, 

pelo estrépito pela denuncia. E verdade que ambos os critérios podem levar ao bem ou 

ao mal: o silêncio pode perpetuar a tragédia; o estrépito pode fazer com que as vitimas 

sejam massacradas mais rapidamente. 

O estrepito foi o caminho encontrado por Mick Jagger, Bob Dylan Elton John 

ao exibirem-se despertando consciências em direção a tragédia vivida pelas populações 

da Etiópia que se encontravam sob o regime de Mengistu Haile-Marian. O governo 

Etíope em represália a ação humanitária dos cantores ordenou o deslocamento em massa 

de populações de Tigre Goudan e de Wollo. Em 2984 duzentas mil pessoas são 

deslocadas para o Sul do pais e em novembro do mesmo ano um milhão e quinhentas 

mil pessoas são transferidas do Norte para o Sudoeste Etiope. O governo de Adis- 

Abeba esvazia os movimentos pela independência da Eritréia. Os Médicos sem 

Fronteiras aderem a quebra do silêncio. Rony Brauman confia ao Paris Macht no dia 8 

de novembro de 1985 testemunhando como o soldados etíopes do campo de Konem 

fizeram com que muitas pessoas subissem nos caminhões, ora ameaçados com as 

metralhadoras, ora espancados a bastão. O governo etíope expulsa os médicos sem 

fronteiras no dia 2 de dezembro; as outras organizações não governamentais calam-se, 

Permanecendo no local; o regime etíope prossegue na sua faina reunindo tirania e 

vilamia, despudor e tragédia. 

As questões de Biafra e da Etiópia levam os grupos de médicos a cogitar o 

Direito de Testemunho. Fieis ao juramento de Hipocrates os médicos do mundo 

estavam a procura de uma base ética a fùndamentar este direito. Finalmente esses 

médicos encontram uma base ética e assim completam o juramento de Hipocrates ao 



qual denominam aditivo: eu comprometo-me na medida dos meus meios a prestar os 

meus cuidados a aquele que no mundo sofre no corpo e no espírito; ... que se atente 

contra a dignidade do homem que se esconda o horror ... Eu empenhar-me-ei em 

testemunhar. "E ainda "eu recuso que a ciência e o saber médico cubra a opressão ou a 

tortura". 

7.13 A Carta Européia da Aqão Humanitária surge em 31 de março de 1990 

O Santuário representado pela fronteira, separação limite entre Estados 

vizindários começa por quebrantar-se a partir de organizações não governamentais de 

origem humanitário. A quebra do silêncio dos outros, o aditivo ao juramento de 

Hipocrates, o romper do segredo e especialmente a partir dos relatos, dos dizeres, dos 

testemunhos do que ocorria na antiga Iugoslávia, das atitudes e condutas dos médicos 

do mundo denunciando a depuração étnica especialmente na Bósnia, leva o Conselho 

de Segurança da Nações Unidas por força da resolução 808 de 22 de fevereiro de 1993, 

a estabelecer e instalar o Tribunal Internacional nd hoc, com sede na Haia, para os 

crimes de genocidio ali cometidos. 

7.13 Da violação dos Direitos Humanos. A Competência do Conselho de 

Segurança 



A violação extrema dos Direitos Humanos em inumeráveis países levou a uma 

nova leitura do capitulo VI1 da Carta das Nações Unidas. O Conselho de Segurança até 

1991 albergava a distinção entre conflitos intra-estatais e inter estatais, dedicando a este 

último as suas observações, seus cuidados sua apreensões e aí tomando atitude de 

Ingerência em obediência as letras dos artigos 55 e 56 da Carta das Nações Unidas. A 

preocupação do Conselho de Segurança residia na quebra da paz, e assim no que 

respeitava aos conflitos no interior dos Estados a leitura que se fazia era da observação e 

obediência do princípio da Soberania e por conseqüência do princípio da jurisdição 

territorial, incluindo a jurisdição penal. 

A partir de 1991, entretanto, posteriormente aos acontecimentos da Somália, 

Ruanda e Iugoslávia, que levavam milhares de refugiados a transpor fronteiras de 

Estados limítrofes, a competência do Conselho de Segurança é afirmada e estabelecida 

tendo em vista a movimentação desses refugiados e a extrema violência exercida 

contra os Direitos Humanos. 

A Romênia levou ao procênio a questão da competência do Conselho de 

Segurança sob uma tríplice visão: o atentado massivo contra os direitos humanos; o 

afluxo de retùgiados as fronteiras que por si só cria ameaça a paz; o caráter humanitário 

da intervenção do Conselho, e tendo em vista que esta intervenção é desinteressada não 

cabe oposição em louvor do princípio de soberania. A Romênia lidera agora a liberdade, 

a esperança e o sonho contidos nos Direitos Humanos Fundamentais, e com isso levou o 

Conselho de Segurança a emitir a resolução 688 de 5 de abril de 1991. O capítulo VI1 da 

Carta das Nações Unidas a partir dai sofre uma nova visão, uma outra opinião, uma 

renovada leitura frente aos fatos que produziram os desastres anteriores. 



A França desejara introduzir já por ocasião da Conferencia de Dumbarton Oaks, 

no contexto da Carta a seguinte ordem: "a violação manifesta das liberdades essenciais 

e dos direitos do homem ... constitui por si mesma uma ameaça suscetível de 

comprometer a paz"7? 

7.14 Ingerência e Prevengiío 

O conceito da intervenção por motivos humanitários é do Século XIX tendo por 

base O Direito de Estados individuais sobretudo com a defesa das liberdades individuais 

contra violações por parte de outros governos. A prática estatal do Século XIX e de 

parte do Século XX mostrou que motivações humanitárias estavam destinadas a 

legitimar uma intervenção por razões econômicas ou de conquista e preservação de 

poder. A explicação de que se tratava de intervenção por motivos humanitários 

objetivou algumas vezes evitar as conseqüências da Declaração de Guerra. No período 

depois da 2". Guerra Mundial houve uma série de medidas militares unilaterais contra 

outros Estados e que eram justificadas com considerações humanitárias. Na maioria dos 

casos tratou-se entretanto de afirmação que na verdade encobria atos de agressão. A 

maioria dos casos evidenciou que muitas vezes, sob a capa de intervenção humanitária 

na verdade o que comandava as ações eram interesses estratégicos, econômicos ou 

políticos. E em contrapartida existiram violações de direitos humanos sem nenhuma 

intervenção de Estados ou Potencias. A evolução do Direito Internacional Público e da 

-'' Mário Bettat ob. cit. p. 177 



. . 
prática dos Estados resultou em situação diversa tendendo a impedir violações massivas 

de Direitos Humanos. A Comunidade das Nações internacionalizou em grau até então 

desconhecido os interesses de proteção dos Direitos Humanos por meio do 

desenvolvimento de direito cogente e de um Direito em vigor para todos. A 

conseqüência é de que a Soberania do Estado individual não mais ocupa uma posição 

absoluta e assim tendo em vista os imperativos da humanidade os Estados passaram a 

dever obrigações. Com relação, entretanto a proteção dos Direitos Humanos ainda não 

se formou nenhum consenso global a respeito de idéias comuns de valores, mas surge 

uma consciência comum dos não valores compreendendo as violações elementares dos 

Direitos Humanos a exemplo o genocídio a escravidão, expurgos étnicos o que faz 

admitir que tais ações não constituem um tema próprio do domínio reservado do Estado, 

inacessível ao Direito Internacional Público. Essa consciência do não valor reflete-se na 

multiplicidade de documentos do Direito Internacional Público de caráter vinculante 

embora já se pense que a prevenção por motivos humanitários é preferível a intervenção 

por motivos humanitários. Aqui, surge a pergunta se em casos excepcionais deviam ser 

usadas medidas de natureza militar: uma intervenção nesse sentido por motivos 

humanitários na verdade não seria uma intervenção no sentido de transgressão 

inadmissível mas uma medida para restabelecer um direito vinculado. O princípio mais 

importante elementar do Direito Internacional Público tal como vem desde o termino da 

1". Guerra Mundial até os dias de hoje consiste na proibição da ameaça e do uso da 

violência entre membros soberanos da Comunidade das Nações. A proibição da Guerra, 

hndada no Pacto Briand-Kellog de 1928 foi ampliada pela Carta das Nações Unidas 

artigo 2 número 4 proibindo a ameaça e o uso da violência. A Carta das Nações Unidas 

desconsidera o Direito dos Estados a autodefesa concedendo o Conselho de Segurança a 



. . 
permissão de usar meios militares para a garantia ou o restabelecimento da paz em casos 

de ameaças a paz, rupturas da paz e agressões militares por outros Estados. 75 

A prevenção de caráter diplomático é possível? A prevenção de caráter 

diplomático só pode ocorrer a partir de um sinal de alarme aliado a vontade política que 

detenha informação ampla. Assim é necessário que exista um sistema de vigilância. Os 

desastres políticos e as tragédias humanas existem. Existe também o sistema de 

vigilância. As organizações não governamentais atuam nesse sentido trazendo 

informações confiáveis. Um outro exemplo e o instituído pela FAO com o sistema de 

informação e alerta rápido que tem a missão de advertir antecipadamente toda a 

alteração da situação alimentar mundial. Os Estados membros da Comunidade 

Internacional entretanto fizeram as mais das vezes ouvidos de mercador e assim os 

avisos os sinais os sintomas estiveram relegados ao vazio. 

A Somália constitui um flagrante exemplo da displicência dos Estados que se 

irradiou as Organizações das Nações Unidas. Os médicos sem fronteiras alertavam; 

durante o ano de 1991 o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e as outras 

Organizações Humanitárias chamavam a atenção contra o verdadeiro desastre Somálio 

levando a fome e a morte populações inteiras. Na Somalia esperou-se em vão pelo 

Secretário Geral de então Boutros Boutros Ghali. O outro alarme se fez presente mas os 

Estados e a ONU não se dignaram a Ihes dar atenção. O resultado da desatenção se fez 

vivo na antiga Iugoslávia com o Estado de Guerra na Croácia, Bósnia Herzegovina, 

Kosovo e Macedônia. Em Ruanda durante largo tempo ignorou-se a carnificina entre os 

Hutus e Tutsis; as cidades de Kigali e Goma, o lago Kivu e os cadáveres ali imersos 

7 - 
'' August Pradetto. A Otan, A Intenenç50 por Motivos Humanitiírios e o Direito Internacional 
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também foram ignorados. A ira era um mandamento, as pessoas eram mortas 

afastando-se o bom senso e pisoteando-se no ideal da paz e da concórdia. Os relatórios 

da Anistia Internacional de nada adiantaram. Somente depois da morte da missionária 

italiana Antonia Locatteli que tentava proteger Tutsis, a Igreja Católica de Nyamata 

passou a agir quando eram contados os cadáveres de mais de uma centena de milhar. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos constitui-se interpretação escrita 

do que sejam direitos humanos estampados nos artigos 1, 3 e 55 da Carta das Nações 

Unidas. O documento em epígrafe coloca em tela a concepção que se procura 

universalizar do que sejam os direitos humanos. Essa concepção encontra ao longo do 

tempo a resistência dos adeptos do relativismo cultural que fazem praça de um conceito 

de direitos vinculado aos critérios vigorantes em uma determinada sociedade. O 

percorrer das idéias, o correr dos acontecimentos, o plasmar de novas concepções vai 

afastando pouco a pouco as razões dos adeptos do relativismo cultural, que se apegam a 

formulas passadas que desastradamente induziram a humanidade a pratica da 

intolerância e dos horrores da guerra e do extermínio. A Declaração celebrada em 1948 

ao estabelecer duas categorias de direito, o civis e políticos, e, os econòmicos, sociais e 

culturais vai construindo de maneira inusitada a conjugação de valores de liberdade e 

igualdade. O enunciado geral da Carta de São Francisco, o conseqüente esclarecimento 

universal através da Declaração de 1948, e os dois Pactos intencionais, o de direito civis 

e políticos, o de direito econômico, sociais e culturais constitui-se no conjunto de 

normas a cumprir no campo dos direitos humanos. 

As expressões usuais Tratado e Acordo esquecidas nesses documentos 

demonstram a intenção dos que o organizaram de por ao lado, de afastar, de por a 



. 
distância as concepções que um dia enalteceram um Estado e seu povaréu. A dimensão 

de um dever para com o Estado vai sendo substituída pelo dever do Estado. É aqui um 

abrandar da figura do Estado o do seu poder soberano naquilo que passou a existir como 

dever, retirando parcela de soberania. 

Os Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos e dos Direitos 

Econômicos Sociais e Culturais não só incorporaram esses direitos originários da 

Declaração de 1948, mas também os ampliaram. 

O Protocolo ao Pacto Internacional de direitos civis e políticos criou um 

mecanismo inusitado qual seja o das petições individuais que vão ser examinadas pelas 

comissões de direitos humanos e que são apresentadas pelos indivíduos que 

alegadamente foram vítimas de violação de seus direitos, direitos estes elencados no 

referido ~ a c t o . ' ~  

A inserção do individuo no âmbito planetário que já vinha se fazendo sentir tem 

o seu inicio amparado ai em documento oficial. O individuo surge aqui não só 

vinculado a uma determinada nacionalidade, a um determinado território, a uma 

determinada cultura a um determinado Estado, mas sim também o individuo na sua 

tríplice qualidade de sujeito de direitos, observador d'obrigações e ser por excelência 

integrante do gênero humano além fronteiras, além limites, a não ser os próprios do seu 

gênero. 

É verdade que, no mesmo sentido de construir um novo mundo alicerçado em 

novos conceitos traz o risco de ruindo antigos conceitos, deixar a humanidade ainda 

-6 Flá\,ia Pio\,eçan, Direitos Humanos e o Direito Constitucionai Internacionlil. 2'' ed. São Paulo: Mas 
Lirnonad. 1997. p. 324 



que por breve espaço de tempo a modo de embarcação a deriva, sem norte ou rumo; os 

desatinos contudo a que esta mesma humanidade foi levada a cometer fazem valer o 

risco na procura de novos conceitos e com esses novos caminhos. 

O Estatuto de Roma definira o crime de genocidio como o ato cometido com a 

intenção de destruir o todo ou em parte um grupo nacional, étnico, nacional ou religioso 

que provoque a morte de membros do grupo; atentado grave a integridade fisica ou 

psíquica de membros do grupo, a submissão intencional do grupo a condições de 

existência que levem a destruição fisica total ou parcial do grupo, medidas que visem a 

impedir nascimentos no grupo e a transferência forçada de criação do grupo a outro 

grupo. 

O genocídio diz de certa forma com a guerra chamada de extermínio. E lá vão os 

tempos, as eras, as idades, e talvez a primeira guerra ou uma das primeiras foi aquela 

que destruiu Tróia de tal maneira que ainda hoje hajam pessoas a crer que esta cidade 

não tenha existido. A vitória helênica representada em Aquiles e a derrota troiana cuja 

representação é Heitor, não enalteceu a humanidade e sua história. Essa guerra de 

extermínio narrada até por poetas não encontrou os sentidos dos valores mais sim o 

sentido dos interesses. Hannah Arendt ensina que o mundo das relações não surja 

através da força ou do vigor individual dos indivíduos, mas sim através do estar junto de 

muitos indivíduos fazendo com que surgisse o poder ... Esse poder pode ser 

enfraquecido por meio de todos os fatores possíveis, assim como podem ser renovados 

de novo por meio de todos 0s fatores possíveis; só a força pode liquidar em definitivo, 



quando esta se torna total e não deixa 'textualmente pedra sobre pedra, homem ao lado 

de homem71. 

O Direito Internacional é - de acordo com a habitual determinação de seu 

conceito - um complexo de norma que regulam a conduta recíproca dos seus Estados 

que são os sujeitos específicos do Direito Internacional ... isto não significa - como se 

geralmente se supõe - que o Direito Internacional não impõe deveres, que não confiram 

direitos aos indivíduos singulares. Como todo direito é essencialmente regulamentação 

da conduta humana, um dever jurídico, bem como um direito subjetivo, não podem ter 

por conteúdo se não a conduta humana (ou também outros fatos, mas apenas em ligação 

com a conduta humana); e essa conduta não pode ser senão de homens em singular. 

Dizer que o Direito ~nt~rnacional impõe deveres e confere direitos aos Estados significa 

simplesmente que não impõe deveres não confere poderes ao individuo diretamente - 

como a ordem jurídica estadual mas apenas mediatamente (por intermédio da ordem 

jurídica estadual) de que apenas o Estado é a expressão personificadora l8 

A apreensão imediata da conduta de cada indivíduo pelo direito internacional é a 

regra. 0 domínio do Direito Internacional, seja convencional OU seja consuetudinário 

entretanto admite exceções; existem casos em que as normas de Direito Internacional 

impõe deveres diretamente ao individuo tomado singularmente. A imposição dos 

deveres aos indivíduos através do direito Internacional estão ligados as sanções 

especificas quer no direito interno quer no direito internacional cujo exemplo 

significativo é pelo delito internacional de piratana. Sanções podem também 

- 
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ser estabelecidas por força de norma eXgida em tratado de direito internacional, 

podendo ser transferida sua aplicação no caso concreto para um tribunal internacional ; 

o exemplo é o caso da persecução penal de criminosos de guerra de acordo com a 

Convenção de Londres de 1 1 de agosto 1945. 

7.15 . Responsabilidade do indivíduo eni face do Direito Iriternacional 

O Direito ou o dever de ingerência encontrou ao longo do tempo resistências e 

~ b s t á c u l ~ ~  com fundamento no apego a jurisdição territorial louvada no pedestal do 

princípio da soberania. A jurisdição territorial servia ao conceito mais restrito do liame 

indissolúve~ entre o indivíduo e seu Estado. A afirmação e O costume pelo qual o 

indivíduo se encontrava e ainda se encontra sob a jurisdição do Estado em cujo limite 

habita, devendo por isso mesmo obediência a este Estado e a suas leis é verdadeiro 

axioma desde largo tempo. 

O direito interno de alguns Estados tem criado distinção entre as expressões 

cidadanias e nacionalidade. Em geral nomeia-se cidadão, ao nacional que detêm plenos 

direitos civis e que o diferenciam dos outros nacionais menos aquinhoados. 

Uma lei alemã de 1935 considerou cidadãos com direitos politicos somente 0s nacionais 

de sangue alemão. 0 s  Estados Unidos através do ( h i i t d  States Immigatiorl at1d 

N ~ t u ~ / i ~ ~ ~ ~ ~  ~~f de 1952 considerou como nacional, mas não cidadão a pessoa 



nascida na Ilha Swains e Samoa Arneri'caná que assim não tem o direito de votar ou de 

ocupar cargos públicos.79 

O liame "indissolúvel" entre o Estado e o indivíduo mesmo sob aqueles 

ordenamentos jurídico-politicos que estabelecem diferentes categorias de detentores de 

direitos, tem sido a pedra de toque, o alicerce, o fùndamento a embasar a negação de 

direitos e obrigações do indivíduo frente a uma jurisdição de caráter internacional, 

negando a esse indivíduo a condição de um ser, sujeito de direito internacional. 

Algumas circunstâncias nos tempos atuais, contudo surgiram as quais não 

podem mais ser minimizadas, afastadas ou ignoradas, circunstâncias essas que jungem o 

indivíduo a um dever conforme o Direito Internacional. O indivíduo vê-se assim mais 

ligado ao direito internacional, convencional ou consuetudinário, devendo praticar ou se 

abster de praticar determinados atos. Os exemplos frisantes encontram-se nos atos de 

pirataria e nas violações dos costumes e leis de guerra. 

A pirataria é considerada um crime contra o direito das Nações sendo punível no 

território de qualquer Estado que consiga apanhar o seu autor. As violações aos 

costumes e leis de suerra também são consideradas crimes e, 0s indivíduos pertencentes 

as forças armadas de Estados em guerra são também criminalmente responsáveis toda 

vez que violem o Direito ~nternacional de Guerra cabendo as nações punir os seus 

autores. AS sanções entretanto que são impostas aos agentes de tais crimes não tem vem 

em geral através de procedimento internacional e sim pelo exercício da jurisdição 

internacional ampliada do Estado, em cujo território Se encontrem OS autores de tais 

crimes Assim é que nos casos de pirataria e até bem pouco tempo nos casos de crimes 

?C) 
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de guerra o que vinha ocorrendo é simplésmente a extensão ampliada da jurisdição 

territorial dos Estados. 

As tentativas de alterar esse quadro, inclusive o de extensão ampliada da 

jurisdição territorial dos Estados, na esfera penal, em prol de uma Jurisdição 

Internacional, vêm de muito tempo. 

A Primeira Guerra Mundial termina, celebrando-se o Tratado de Paz de 

Versalhes; esse Tratado acolheu um conceito mais amplo de responsabilidade criminal 

internacional nos termos do seu artigo 227. O artigo 227 do Tratado de Versalhes levou 

0 Tribunal Internacional de Justiça Permanente a incriminar o Kaiser Guilherme 11; 

entretanto o pedido feito pelo Tribunal ao governo holandês para que entregasse o 

Kaiser foi recusado uma vez que a Holanda havia concedido asilo a esse soberano. O 

julgamento do Kaiser não se realizou fmstrando deste modo a primeira tentativa que se 

fez de responsabilizar diretamente um indivíduo conforme O Direito Internacional; 

responsabilidade assim do indivíduo na qualidade de sujeito de direitos e obrigações 

inserido na órbita internacional. O julgamento que não ocorrera após a Primeira Guerra 

Mundial vai ocorrer depois do segundo conflito mundial. Alguns fatos vieram a 

superficie, tão fortes, cmentos, dramáticos, que exigiram em nome da paz e do respeito 

aos direitos humanos, fossem alguns indivíduos diretamente acusados como 

responsáveis perante e conforme o Direito Internacional, ainda que tênue o precedente, 

julgamento fnistrado de Guilherme 11. 

A Convenção de Londres de 8 de agosto de 1945 fimada pelos Estados Unidos, 

França, Reino Unido e URSS ecoa ao regulamentar o indiciamento e posterior castigo 

dos principais criminosos de guerra das potencias do Eixo Europeu cujos crimes não 



tinham delimitação geográfica especial.' A Carta do Tribunal Militar Internacional anexa 

a Convenção determinava que a sua jurisdição se estendia a responsabilidade individual 

por crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, quer tenha ou 

não violado a lei interna do país onde fora cometido. O cargo dos acusados, Chefes de 

Estado, servidores do Governo ou oficiais das Forças Armadas, não seria levado em 

conta para isentá-los de responsabilidade ou mesmo para atenuar as penas por ventura 

impostas; o fato de que o acusado agira cumprindo ordem superior também não o 

isentaria de responsabilidade, nem serviria para atenuar a pena. 

O artigo 6 O  da Carta do Tribunal Militar Internacional anexa ao acordo para 

punição dos mais graves crimes de Guerra praticados pelo Eixo dispunha: os seguintes 

atos ou alguns deles são crimes dentro da jurisdição do tribunal para os quais haverá 

responsabilidade individual: a) crimes contra a paz designadamente planejamento, 

preparação iniciação ou realização de uma guerra de agressão ou de uma guerra em 

vjolação dos tratados, acordos ou conferencias internacionais ou participação num plano 

comum de conspiração a favor de alguns dos atos precedentes; b) crimes de guerra 

designadamente violação dos direitos ou costumes da guerra...; c) crimes contra a 

humanidade, designadamente homicidio extermínio, escravatura, deportação, e outros 

atos desumanos cometidos contra toda população civil antes ou no decurso da guerra, ou 

perseguições nos campos racial, religioso, em execução ou em ligação com 

qualquer dos crimes abrangidos na jurisdição do Tribunal, sejam Ou não praticados com 

violação do Direito Interno do Estado onde são perpetrados. 

O Tribunal no respeitante a responsabilidade individual declarou os indivíduos 

tem deveres internacionais que transcendem as obrigações nacionais de obediência 



impostas pelo próprio Estado. Aquele que-viola as regras da guerra não pode obter 

imunidades, enquanto atua no cumprimento da autoridade do Estado, se este ao 

autorizar o ato se move fora da sua competência no plano do Direito internacionalgo. 

O Tribunal de Nuremberg conforme pensamento de Gonçalves Pereira e Fausto 

de Quadros não era um Órgão Internacional mas uma mera forma de exercício conjunto 

por vários Estados, da Jurisdição que surgira ao abrigo do poder Legislativo Soberano, 

exercido na Alemanha por esses mesmos Estados aos quais o Reich alemão se rendera 

sem condições, conforme os próprios termos erigidos pelo Tribunal. Tratou-se assim 

de uma Jurisdição de Direito Interno exercida pelos sucessores do Estado Alemão. Para 

0s autores nomeados o que ocorreu naquela oportunidade parece confirmar que a 

definição e a repressão dos crimes internacionais cabe ainda no momento atual do 

Direito Internacional, aos Estados, e que as normas de Direito Internacional que as 

contemplam não se projetam diretarnente na esfera jurídica dos indivíduos8' 

O Tribunal de Nuremberg sentenciou a 30 de setembro de 1946 o seguinte: 

"Hace tiempo se há reconocido que e1 derecho internacio1 impone deberes y 

responsabilidades a 10s indivíduos igual que 10s Estados... LOS crímenes contra el 

derecho internacional çon cometidos por 10s hombres, nos por entidades abstractas, y 

solo mediante castigo a 10s individuos que cometen tales crímenes de un Estado, no 

P u d e  aplicares a 10 actos que tal derecho condena como cargos oficiales para librarse 

de Ia sanción de los juicio apropiados... Quien viola Ias leyes de Ia guerra no puede 

lograr Ia inmunidad por e1 solo hecho de actuar en obediencia a Ia autoridad de Estado, 

cuando e] Estado, al su actuación, sobrepasa su competencia según e1 derecho 

XI I 
Andr~  Gonçalves Pereira c Faus(o dc Quadros, Manual de Direito Internilcion~l Público. 3" cdi~fio. 
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internacional... El hecho de que se ordene a ún soldado que mate e torture, en violación 

de Ia ley internacional de Ia guerra, jamás se ha recocido como uma defesa de tales 

actos de bnitalidad, aunque Ia orden ... pueda ser tenida cuenta para mitigar Ia sanción". 

(4 1 AJIL, 172, 220; CDM. 6964, Londres, pp. 41-421g2. 

7.16 Crimes Coiitra a Paz e Genocídio 

A dúvida sobre a validade ou não dos julgamentos depois do conflito armado 

surgiu em virtude do princípio ri,rllr,n~ crinirnt sirir 1~ e da aplicação rx post facto de 

princípios cuja validade era discutível. O conceito de responsabilidade direta do 

indivíduo no âmbito do Direito ~nternacional com relação a certos crimes foi entretanto 

afirmado pelo consentimento mutuo da Comunidade dos Estados. OS princípios 

sustentados tanto em Nuremberg como em Tóquio foram confirmados pela resolução 95 

da Assembléia Geral da ONU em 1 1  de dezembro de 1946; a Assembléia Geral da 

ONU, nesse mesmo dia, através da resolução 96 declarou que 0 genocídio era um crime 

em face do direito internacional pelo qual eram responsáveis OS seus autores. A 

Assembléia Geral da ONU, posteriormente, em 1948 adotou a Convenção para 

prevenção e sanção do crime de genocidio conhecida como Convenção de Genocídio 

83 que entrou em vigor em 195 1 . 
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7.17 Crimes de Guerra e Crinies corrtra a Humanidade 

A situação na Bósnia-Herzgovina agrava-se em 1992; um tipo de crime que se 

julgava não mais ocorrer desde os tempos dos julgamentos dos Tribunais Militares de 

Nuremberg e de Tóquio, regressa com inopinado vigor, desarrazoada força e 

incalculáveis prejuízos morais para toda a humanidade: a depuração étnica. Os sérvios 

da Bósnia passam a cometer violações nesse sentido, fùndados na intolerância e fazendo 

USO de extrema violência. As violações afetam os Direitos Humanos, consistiram 

especialmente na eliminação em massa de indivíduos pertencentes a um grupo étnicos 

efetivada por indivíduos de outro grupo étnico. A eliminação metódica, planejada e 

levada a cabo com determinação e eficiência indicava sua finalidade: O extermínio de 

grupo étnico por outro grupo étnico; as primeiras vítimas deste extermínio foram os 

Bósnios de religião mulçumana; depois muitos croatas que habitavam a Bósnia. E, em 

uma outra dimensão alguns muitos croatas foram autores de chacinas também contra os 

mulçumanos bósnios. 

Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências parecem sepultar a paz da 

Westphália de 1648, A Europa revia-se em pleno século XX, novamente na guerra 

religiosa e dos 30 anos, agora entre cristãos ortodoxos sérvios, católicos 

ap~stói ico~ romanos crostas, e mulçumanos bósnios e croatas. O verniz que 

amalgamara os ~ á l ~ ã ~ ,  sob o nome de Iugoslávia rompera-se. 0 s  vendavais da Guerra 

religiosa do XV, 0s desatinos cometidos após a consumação do atentado de 

Sarajevo que dera causa a Primeira Guerra Mundial, somados a questão das minorias 

étnicas procedentes do antigo Reino da ~ohemia-Moravia trazendo a explosão da 



Segunda Guerra Mundial, surgem como faniasmagorias do passado. que a humanidade 

no seu desvario não consegue sepultar de vez. A Europa, os Bálcãs, suas maiorias e 

minorias religiosas e étnicas voltavam a visitar a inclemência da fome, o desastre da 

peste e os escombros da Guerra. A destruição em larga escala das sedes culturais, dos 

lugares de culto, de vilas e cidades habitadas por mulçumanos bósnios e croatas, 

configura a vontade de por em hga tais comunidades, de aviltar sua identidade e de 

arrancar a sua paz e o seu sossego. 

Os beligerantes em uma guerra não têm liberdade ilimitada de empregar meios 

de destruição ou morte. AO recuar no tempo vê-se que o artigo 22 do Regulamento da 

Haia de 1907 trazia uma regra importante ao interditar o emprego de meios bárbaros e 

de meios pérfidos em operações de guerra. Esse regulamento ao proibir os meios 

barbaros de se fazer a Guerra entendeu-os como os meios de Guerra que tenham o 

condão de causar males inúteis. Entre esses meios bárbaros encontram-se o seguinte: 1) 

balas explosivas cuja interdição resultou da Declaração de São Petersburgo de 11 de 

dezembro de 1868; 2) balas expansivas, também chamadas de dundum que são balas 

que se espalham ou se fragmentam no corpo humano e que estão proibidas   ela 

Declaração da Haia de 29 de julho de 1899; 3) gases asfixiantes e tóxicos que foram 

interditados pela Declaração da Haia de 29 de julho de 1899. Em que pese essa 

interdição o gás asfixiante foi pela Alemanha na primeira Guerra Mundial e 

depois em ,presaria pelos O emprego do gás asfixiante foi novamente 

interditado pelo Tratado de Washington de 6 de fevereiro de 1922 e pelo Protocolo de 

Genebra de 17 de junho de 1925: 4) o artigo 25 do regulamento da Haia de 1907 

quanto a bombardeio distinguiu as cidades abertas das defendidas considerando em 

relação a essas ultimas que o bombardeio só é licito quando estejam militarizadas. 



O regulamento da Haia já distinguia os meios pérfidos estabelecendo uma 

diferença entre os meios lícitos e aqueles; é disfarce licito o emprego de uniforme de 

camuflagem, de uniformes brancos no tempo da neve; os meios pérfidos e que são 

interditados e puníveis são os que implicam em dissimulação fraudulenta tais como o 

abuso da bandeira branca, uso de estandartes falsos ou de uniformes falsos; o uso de 

uniformes falsos foi um procedimento utilizado pela Alemanha contra sua ofensiva das 

Ardenas em dezembro de 1944 em que as tropas de elite utilizaram-se de uniformes 

americanos8". 

A Primeira Guerra Mundial termina. O Pacto da Sociedade das Nações, parte I 

do Tratado de Versalhes assinado a 28 de junho de 1919 em seu preiimbulo deixou claro 

que ali se criava a Sociedade das Nações com os objetivos de desenvolver a cooperação 

entre as Nações e Ihes garantir paz e segurança. Afirmava-se nesse pacto, que para 

concepção desses objetivos fazia-se necessário: 1) aceitar Certos compromissos 

tendentes a evitar a Guerra; 2) manter publicamente relações internacionais fundadas na 

Justiça e na honra; 3)observar rigorosamente as prescrições do Direito Internacional; 4) 

fazer imperar a justiça e respeitar escrupulosamente nas relações reciprocas todas as 

obrigações dos tratadosx, O artiyo 2 desse Pacto ao definir a ação dessa Sociedade das 

Nações, em consonância com os seus objetivos criou com OS seus Órgãos a Assembléia 

e um Conselho que seriam assistidos por um secretariado permanente. A esse Conselho 

coube a tarefa de elaborar um projeto de Corte Permanente de justiça Internacional, 

posteriormente aos da sociedade; a competência da Corte era a 

de conhecer todas as questões de carater internacional assim submetida pelas partes e 

8 1 
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também emitir parecer consultivo sobre qualquer diferendo ou quaisquer outros 

assuntos vindo do Conselho ou da Assembléia conforme artigo 14 do Pacto. 

O artigo 11 do Pacto determinava expressamente que qualquer Guerra ou 

ameaça de Guerra que afetasse diretamente ou não, alguns dos membros da Sociedade 

interessava a toda sociedade e que esta devia tomar as medidas próprias na salva guarda 

eficaz da paz entre as nações. Na emergência, a pedido de qualquer membro da 

sociedade, o Secretário Geral deveria convocar o Conselho de imediato. O artigo 12 do 

Pacto definia que ao surgir entre os seus membros, algum diferendo suscetivel de os 

levar a ruptura, esses membros se submeteriam a um processo de arbitragem ou a uma 

decisão judicial. O artigo 13 determinou o acordo dos membros da sociedade em 

submeter qualquer questão não dirimida pela via diplomática, a uma decisão arbitral ou 

judicial. O artigo em epigrafe determinava também que OS diferendos relativos a 

interpretação de um tratado, à existência de qualquer fato ocorrido sob qualquer ponto 

do Direito Internacional que constituísse violação de com~romisso Internacional, ou que 

pela extensão ou natureza devida da violação seriam considerados como assuntos 

geralmente de uma solução arbitral ou judicial. O item 3 do artigo 13 

consignava que o pleito seria a Cone Permanente de Justiça Internacional ou 

a qualquer jurisdição ou tribunal designado pelas partes, OU previsto nas suas anteriores 

convenções, os membros da sociedade por força do estampado no item 4 desse artigo 

13 comprometiam-se a executar de boa fé as sentenças proferidas e a não recorrer a 

Guerra contra qualquer um de seus membros que com ela Se conformasse. No caso em 



que a sentença não fosse executada, o conselho proporia as medidas necessárias para 

86 garantir o respectivo cumprimento . 

O Pacto a comando do item 2 do artigo 13, elencou alguns assuntos que eram 

suscetíveis de solução arbitra1 ou judicial, e embora, no item 3 desse artigo fizesse 

referencia a uma corte permanente de Justiça Internacional, deixou a um seu órgão, o 

Conselho, a tarefa de erigir tal Corte segundo os termos do artigo 14.assim é que esta 

Corte criada em 1920, ao estabelecer na Haia em 1921 era uma organização 

independente das Sociedade das Nações. Aí talvez, esteja a razão pela qual no caso 

Berheim a Corte deixou de pronunciar-se, deixando a Sociedade das Nações a missão de 

resolver a questão com os resultados funestos que dai advieram. 

A Corte Permanente de Justiça Internacional, em face de invasão da Holanda 

pela Alemanha transferiu sua sede para Genebra onde permaneceu juntamente com a 

Sociedade das Nações até o término da segunda Guerra Mundial. 

A função prioritária do Direito Internacional Publico é, como se sabe, 

estabelecer princípios e normas jurídicas adequadas para regulamentação da vida 

internacional (não apenas dos Estados, das Organizações Internacionais e das 

Transnacionais, também do h~rnem)~'. O Pacto da Sociedade das Nações trouxe o 

conceito de que cenas Guerras são ilícitas; entre estas Guerras ilícitas a chamada Guerra 

de agressão, A Sociedade das Nações não conseguindo proibir inteiramente a guerra 

Procurou evitar a deflagração de conflitos armados em escala sem controle, criando 

circunstancias especiais, O pacto da sociedade das nações por força de seu artigo 12 

86 ,, Jorge Bacelar Gouvcia. ob. cit. p. 16 
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impôs uma reçra de procedimento; assim é que nenhuma guerra pode ser considerada 

licita de for desencadeada antes de concluido o prazo de 3 meses após a adoção do 

relatório do conselho ou de uma decisão arbitra1 ou jurisdicional; a este procedimento 

contido no artigo 12 deu-se o nome de moratória de Guerra. 

Um outro Pacto, Briand-Kellog também chamado de Convenção de Paris de 26 

de agosto de 1928, em vigor a partir de 24 de julho de 1929 declarava no seu artigo 1 O :  

as altas partes contratantes declaram solenemente que condenam o recurso a guerra 

como modo de resolução dos conflitos internacionais, renunciando ao conflito armado 

enquanto instmmento de política nacional nas suas resoluções mutuas. O pacto não 

generalizou ou codificou somente uma regra de direito positivo; criou sim uma nova 

regra que aqui tem Esta regra procura interditar toda a guerra todo o 

conflito armado, validando somente a Guerra de Legitima Defesa. 

O Pacto da Sociedade das Nações é de 1919 e o Pacto Briand-~ellonç é de 

1928; os documentos em tela não coincidem. O artigo 16 do pacto de 1919 aplica-se as 

hipóteses de Guerra ilícitas. O artigo 2 do pacto de 1928 é mais amplo porque determina 

a busca obrigatória da resolução pacifica dos conflitos. O pacto de 1928 estabeleceu 

Portanto um principio mais E, se é verdade que O pacto de 1928 é mais amplo 

Ocorreu um fato que o tornou sem qualquer valia. No ato geral de arbitragem em que se 

estabelece a arbitragem ou jurisdição obrigatórias OS seus dizeres estão em documentos 

Separados. Como este documento não foi ratificado não entrou em vigor. 

Tendo em vista o Pacto de 1919 e o Pacto de 1928 PrOcurOU-Se harmonizar os 

textos dos referidos Pactos A tentativa de harmonização dos textos não deu resultado. 

0 desacerto mostrou-se danoso, e ao gerar todo Uma sorte de questões a elucidar, as 



sombras da guerra faziam-se mais pesadas téndo como a sua abertura a Guerra Civil 

Espanhola de 1936 a 1939. O Pacto de 1928, contudo pela sua forma geral foi o 

fundamento no qual se apoiou o Tribunal de Nuremberg para condenar os criminosos de 

guerra submetidos a sua 

Em Dumbarton Oaks, no final de 1944, uma das propostas de criação de uma 

Organização Internacional objetivava o estabelecimento de uma Corte Internacional de 

Justiça, integrando a futura organização na qualidade de seu membro especial. 

Em São Francisco, contudo, é que ao ser criada a Orsanização das Nações 

Unidas, estabelece-se no artigo 7 da Carta da Organização a Corte Internacional de 

Justiça como um de seus órgãos principais. 

O artigo 92 da Carta das Nações Unidas determina que a Corte Internacional de 

Justiça é o principal órgão judiciário da Organização Esse artigo na sua parte final 

esclarece que a Corte fincionara de acordo com um Estatuto em anexo que se baseou no 

Estatuto da antiga Cone Permanente de Justiça Internacional, fazendo parte integrante 

da Carta. ~ o d ~ ~  os Estados membros das Nações Unidas são parte da Corte estando 

vinculados ao seu Estatuto por força do artigo 93. 

O artigo 95 da Carta autoriza os membros das Nações Unidas a confiarem a 

~ 0 1 u ç â ~  de seus diferendos a outros Tribunais, em virtude de acordos vigorantes a época 

OU se possam concluir de futuro, A Carta das Nações Unidas determina também no seu 

artigo 102 que todos 0s Tratados e todos os Acordos Internacionais depois de entrada 

em vigor dessa Carta devem ser registrados e publicados pelo secretariado. O item 2 

- 
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desse artigo 102 estabelece que nenhum'~stado parte em qualquer Tratado ou Acordo 

internacional não registrado na conformidade do artigo poderá invocar tal Tratado ou 

Acordo perante qualquer órgão das Nações Unidas. Isto posto, vale dizer, que os 

Tratados ou Acordos internacionais não registrados no secretariado não podem ser 

invocados pelas partes, não podendo também ser aplicado pela Cone. 

Os assuntos todos especialmente previstos na Carta da ONU são de competência 

da Corte Internacional de Justiça conforme dispõe 0 artigo 36 do Estatuto da Corte, 

inclusive para decidir se a questão é ou não da Jurisdição Doméstica dos Estados. 

Infelizmente o homem j á  considerado sujeito de Direito Internacional Público ainda não 

foi admitido como parte, não podendo comparecer nestas condições a Corte 

Internacional de ~ u s t i ~ a ' ~ .  

As línguas oficiais da Corte conforme seu Estatuto são o francês e o inglês. A 

pedido de uma das partes, entretanto, a Corte poderá autorizá-la a usar uma língua que 

"O seja o francês ou o inglês artigo 39, 1 e 3 do ~statuto". 

7.18 A Corte Interamericana de Direitos Hiimanos 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi criada por força do que dispõe 

OS artigos 52 a 59 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos firmada na Cidade 

San Jose da costa ~i~~ em 22 de de 1969, entrando em vigor em 18 de julho 

_Z 

X!, 

,, O1i!'eirOs Litrcndo. ob. cit. p. 150 
Jorge Bacelar Gouveia, ob. cit. pp. 78-79 



. 
de 1978 ao ser ratificada por 11 Estados membros nos termos do artigo 74, I1 dessa 

Convenção. 

O Estatuto da Corte foi aprovado em La Paz em outubro de 1979 passando a 

vigora a 1" de janeiro de 1980.A Corte interamericana de Direitos Humanos conforme 

estabelecido no artigo 1" de seu Estatuto é uma instituição judiciária autônoma cujo 

objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

A Corte exerce suas atribuições na conformidade com a Convenção e o seu Estatuto. 

Héctor Fix Zamudio entende que seria mais adequada como conceito da Corte a 

expressão Organismo e não instituição9'. 

A Corte Interamericana possui duas atribuições essenciais conforme artigos 1 e 2 

de seu Estatuto: a primeira de carater consultivo; a segunda de carater jurisdicional. 

A segunda atribuição, ou seja, a Função jurisdicional é a que Passa a ser tratada. 

A função jurisdicional é limitada, segundo o modelo europeu. conquanto tenha caráter 

Potestativo para 0s Estados partes da Convenção, isto é, desde que 0s próprios Estados 

reconheçam de maneira expressa como obrigatória a competincia da Cone, seja de 

forma incondicional seja sob a condição de reciprocidade, por um prazo determinado 

OU para casos especificoS. controvérsias apresentadas diante da Cone só podem 

referir-se a interpretação e aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos, A 

legitimação processual varia, se trata de procedimento consecutivo OU da tramitação de 

contenciosos. 

Zc 
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A legitimação processual tratada e aqiela que surge frente a função jurisdicional 

da Corte. Estão legitimados no pólo ativo da ação, podendo apresentar uma controvérsia 

relativa a interpretação e aplicação da Convenção: I )  qualquer um dos Estados partes da 

Convenção; 2) a Comissão Interamericana, tratando-se de reclamações das pessoas 

individuais, produzidas perante essa mesma Comissão. 

Vê-se aí pelas normas fixadas no Estatuto da Corte Interamericana que este 

avançou seus conceitos sobre os que vigem na Corte de Justiça Internacional da ONU. 

Em decorrência do que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos, o órgão 

nomeado Comissão Interamericana pode ingressar junto a Corte procurando proteçiio 

em nome de um indivíduo em particular. Tem-se ai, ainda que mediatamente, um 

mecanismo de inserção do indivíduo no âmbito jurisdicional Internacional. O individuo 

em particular pode peticionar a Comissão e esta após O devido procedimento de caráter 

administrativo levar a questão frente a Corte Interamericana em nome daquele 

particular Esta competência jurisdicional da Corte foi reconhecida de Illaneira expressa 

geral e permanenteg2. 

7.19 REPRESSÃO DOS CRIMES 

A idéia de se punir 0s responsáveis por crimes de Guerra não é nova na histona; 

entretanto essa idéia no passado foi um fenômeno esporádico e só veio a se realizar 

efetivamente no século XX. 
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O precedente é o de Peter of Hagenb'ach em 1474 que instalara um regime de 

terror. Aprisionado pela Áustria foi julgado por juizes daquele Estado e de cidades 

aliadas bem como por I6 cavaleiros que representavam a ordem da cavalaria. 

Moynier (suíço no século XIX em 1972 propõe a criação de um Tribunal 

Internacional para julgar os crimes de guerra. O Tribunal seria formado por cinco 

membros (dois nomeados pelos Beligerantes e 3 neutros). 

A criação de uma Corte Internacional criminal é um verdadeiro ideal da 

sociedade Internacional. A repressão ao genocídio e a outros crimes, como os crimes de 

guerra e os contra a paz e a humanidade só pode ser efetiva com a constituição de um 

Tribunal Internacional, que teria entre outras vantagens, a de evitar que apenas os 

vencidos ou 0s mais fracos sejam julgados, garantindo assim também maior 

imparcialidade no julgamento. 

O governo turco na 1" Guerra Mundial massacrou armênios, mas como estes 

eram cidadãos turcos, nesse caso não tinha aplicação o Direito da Haia de 1907. em 

maio de 19 15 uma declaração dos aliados considerava os crimes turcos, crimes contra a 

humanidade e a civilizaçáo; não era contudo um conceito legal. Após a 1" Guerra 

Mundial teve inicio o movimento em prol da criação de uma Corte Internacional para 

julgar 0s crimes ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i s ,  Em 19 19 constituiu-se Uma comissão para apreciar a 

responsabilidade dos autores na Guerra e constituir Um Tribunal para julgar esses 

indivjduos, O Tratado de Versalhes nos artigos 227 a 230 regulamentou O assunto: I )  o 

&tiser seria julgado por um Tribunal especial como acusado de ofensas contra a 

moralidade internacional e a santidade dos Tratados, mas não pela Guerra de agressão. 

Esta era a tese de Woodrow Wilson, Os criminosos de Guerra seriam julgados por 



Tribunais Militares. A Alemanha entregaria os acusados e os elementos necessários que 

propiciassem tais julgamentos. O Kaiser se exilou na Holanda e os criminosos foram 

julgados na própria Alemanha pela Corte Suprema de Leipzig. No referente a essa I" 

Guerra Mundial a Bulgária julgou seus criminosos por pressão da Iugoslávia, enquanto 

na Turquia os seus criminosos foram anistiados pelo Tratado de Lausanne de 1923. 

Em 1920 o comitê de juristas encarregado de elaborar o Estatuto da Corte 

Permanente de Justiça ~nternacional, propôs a criação de um Tribunal para julgar os 

crimes cometidos contra o Direito Internacional, mas a Assembléia das Sociedades das 

Nações rejeitou o projeto com a afirmação de que ainda não existia um direito 

internacional penal reconhecido por todas as nações. 



8.1 Escorqo Histórico 

Em 1937, sob os auspícios das Sociedades das Nações reuniu-se uma 

Conferência em Genebra aprovando uma Convenção para criação de uma Cone 

Criminal Internaciona] cuja finalidade precipua seria a de julgar crimes de aspecto 

internacional, Essa Convenção foi assinada por 13 Estados, porem não obteve nenhuma 

ratificação. A Corte seria permanente composta por 5 juizes efetivos e 5 suplentes, É 

desse projeto que se admite o homem como parte em Jurisdição Internacional Pélla, 

Vabres e Quintilhamo Saldanha propugnaram pela criação de uma Câmara criminal na 

então Corte Permanente de Justiça  t ter nacional. Todos esses esforços infelizmente não 

obtiveram êxito 93.  

8.2 Tribunal de Nuremberg 

A 2' Guerra Mundial, ao desencadear crimes verdadeiramente atrozes, trouxe a 

cena novamente a questão de um Tribunal que julgasse tais crimes. 

------ 
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O acordo de Londres de 8 de novembro de 1945 instituiu o Tribunal Militar 

Internacional, que se destinava a julgar os grandes criminosos de guerra. O Tribunal era 

formado por 4 juizes titulares e 4 suplentes. designados pelos Estados ali representados: 

Estados Unidos Reino Unido, França, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas; sua 

presidència era rotativa e sua competência era de julgar: a) crimes contra a paz; b) 

crimes de guerra; c) crimes contra a humanidade. 

O Tribunal de Nureniberg foi criticado, alegando-se: I )  violação do princípio 

L L 

nullum crimen, nulla poena sine lege"; 2) ser um verdadeiro Tribunal de exceção, 

constituido apenas pelos vencedores; 3) a responsabilidade no Direito Internacional é 

apenas do Estado não atingindo o individuo; 4) que 0s aliados também tinham 

cometidos crimes de guerra. 

Em defesa dos atos do Tribunal alegou-se que os crimes julgados em Nuremberg 

constituíram violação de normas internacionais já existentes: 0 Pacto Briand-Kellog de 

renuncia a Guerra e a conduta na Guerra terrestre já fora regulamentada na Haia desde 

1907; os crimes contra a humanidade a sua vez eram condenados pelas legislações 

internas, 0 Tribunal lnternaciona[ Militar de Nuremberg con~titui-se no fulcro de um 

projeto ideado qual fosse o de fazer valer princípios além de fronteiras nacionais, 

princípios estes que mereciam e merecem proteção de u m tribunal encarregado de velar 

a dignidade, O Tribunal foi instalado em Berlim mas seus trabalhos ocorrem na Cidade 

de Nuremberg . 

0 Estatuto do Tribunal complementava no Seu artigo 6 ,  letras a, b, c, os crimes 

contra a par, os crimes de guerra e 0s crimes contra a humanidade. A grande inovação 

do Tribunal de Nuremberg foi a incorporação da noção de crime contra a humanidade. 



Estes crimes contra a humanidade tais como Ó assassínio, a exterminação, a redução a 

condição de escravo, a deportação e todo e qualquer outro ato desumano cometido 

contra as populações civis antes ou durante a guerra, bem como as perseguições por 

motivos políticos, raciais ou religiososgJ. 

8.3 Triburial Penal Militar de Tóquio 

O Tribunal de Tóquio era formado pelos Estados Unidos, China, Reino Unido, 

França, Austrália, Canadá, União das Republicas Socialistas Soviéticas, Holanda, Nova 

Zefândia, Índia e Filipinas Esse Tribunal foi instituído por uma proclamação do 

General Mac7A*hur, que na qualidade de comandante e chefe das forças aliadas 

aprovou seu estatuto semelhante ao do Tribunal de Nuremberg. O presidente desse 

Tribunal não foi eleito e sim nomeado pelo comandante supremo. 0 promotor chefe da 

acusação era Nofie Americano, Cada acusado tinha um advogado japonês e outro 

americano O Japão pretendeu evitar o julgamento pelo Tribunal Internacional fundado 

em Keringei pode ser julgado duas vezes pelo mesmo cfime. e assim promulyou uma lei 

pela qual o Japão julgaria os seus A estratégia não surtiu efeito uma vez que 

95 
OS aliados mantiveram o Tribunal, sua jurisdição e competência . 

A repressao dos crimes cometidos por indivíduos agindo enquanto pessoas 

particulares 6 deixada à jurisdição territoriai, enquanto 0s crimes cometidos por 
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. . 
indivíduos na sua qualidade de agentes públicos tem a propriedade de matizá-los de 

Uma natureza mista. O Tratado de Versalhes de 1919, já lembrado, criara no seu artigo 

27 um tribunal especial para julgar Guilherme 11. culpado de ofensa suprema a moral 

internacional e a autoridade dos tratados. É verdade que O tribunal originário desse 

tratado não realizou a tarefa que lhe incumbia porque a Holanda com fundamento em 

Seu direito soberano recusou extraditar o Imperador Alemão. O tratado de Versalhes 

através dos seus artigos 220 a 230 dispunha que os demais autores dos atos 

incriminados deviam ser entregues pela Alemanha aos aluídos para se verem julgados 

Perante seus respectivos tribunais militares. As disposições contidas no tratado não 

foram aplicadas porque 0s aliados da época renunciaram a sua jurisdição deixando-a ao 

tribunal de Leipzig O da renuncia a jurisdição pelos aliados não se fez 

esperar: 896 indivíduos eram reclamados pelos aliados, 45 foram julgados e só 9 foram 

condenados. 

A segunda Guerra Mundial ia em meio aos combates, ao fragor das batalhas 

quando em outubro de 1943 os aliados publicam uma declaração, em Moscou, 
96 

reafirmando sua determinação de após a vitória castigar OS criminosos de Guerra , 

Os criminosos de Guerra, depois de 1945, foram divididos em duas classes. Os 

grandes dirigentes cujos atas não eram suscetíveis de ser localizado geograficamente 

Seriam julgados por um tribuna] internacional. OS e ~ e ~ ~ f O r e S .  criminosos de guerra 
. , . 

Seriam submetidos à jurisdição territorial do Estado cujo territono 0s crimes de guerra 

tivessem sidos cometidos. Os aliados proclamaram então sua vontade de exigir de 

qualquer Estado a extradição dos indivíduos procurados e que estivessem em seu 



território. A Convenção de Londres de '8 de agosto de 1945, firmada pelo Estados 

Unidos, França, Reino Unido e União das Republicas Socialista Soviéticos criou o 

tribunal militar internacional que se compunha de 4 juizes titulares e 4 suplentes todos 

indicados pelas referidas 4 potencias. O tribunal foi instalado, o juiz inglês Lord 

Lawrence foi eleito seu presidente. Em obediência ao artigo 13 do seu estatuto o 

Tribunal estabeleceu sua sede em Berlim, onde em outubro de 1945 realizou sua 

primeira sessão, estabelecendo o seu regimento interno. 0 Tribunal foi transferido 

posteriormente para Nuremberg. 

A defesa dos acusados em Nuremberg levantou a tese da exoneração da 

penal face a existência de uma ordem superior; ai estava destacado o 

principio da obediência devida, Essa alegação da defesa foi afastada pelo tribunal com 

as razòes seguintes: "as obrigações internacionais que se impõe aos indivíduos tem 

primado sobre o seu dever de obediência para com o Estado a que pertence. Aquele que 

violou as leis de Guerra não pode em justificação, alegar O mandato que recebeu do 

Estado uma vez que o Estado outorgando-lhe este mandato ultrapassou Os poderes que 

lhe reconhece o Direito ~ ~ t ~ ~ ~ ~ c i o n a ] .  A resposta do tribunal foi clara ao acolher três 

princípios: 1) o da aplicação imediata do Direito Internacional a0 individuo; 2) o da 

resPon~abilidade penal dos agentes públicos que não mais podem se esconder ou se 

escusar no cumprimento de ordem superior ilegal; 3) O do primado do direito 

internacional sobre o direito interno, 0 general de cinco estrelas Douglas M c ' h h u r ,  

Comandante em chefe das tropas de ocupação no Japão cria O tribunal militar de Tóquio 

em 19 de janeiro de 1946. O tribunal de Tóquio detinha a mesma jurisdição daquela 

atribuida ao Tribunal de Nuremberg, nos mesmos princípios desse tribunal. 



0 tribunal de Tóquio no julgamento de 12 de novembro de 1948 condenou a morte 6 

criminosos de guerra japonêsP7. 

Da imprescritibilidade dos crimes 

Os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial foram tão graves que 

deram azo ao conceito de sua imprescritibilidade. Os tribunais franceses tem decidido 

que a imprescritibilidade dos crimes cometidos durante a segunda Guerra Mundial 

decorreu do acordo de Londres de 1945; uma lei francesa de 26 de dezembro de 1964 

determinara a imprescrjtibilidade dos crimes cometidos contra a humanidade. Em 15 de 

junho de 1979 o Ministro das Relações Exteriores da França alegou a 

'mprescritibilidade quando do processo Touvier. 

A assembléia geral das Nações Unidas adotou em 26 de novembro de 1968 uma 

Convenção que entrou em em 1970 pela qual são imprescritiveis 0s crimes de 

i!Uerra e os crimes contra a humanidade, Convenção esta que não se limitou as 

da segunda Guerra Mundial. A existência de jurisdições penais 

internacionais temporária ou hw não tem sido suficientes no internacionalizar os 

crimes de Guerra no caminhar dos tempos. OS Tribunais de Nuremberg e de 

Tóquio em jufisdições hoc de competência limitada. Do mesmo 

modo 0s Tribunais o~ hoc referentes aos crimes de Guerra na Bósnia, Croácia e Ruanda. 



O morticínio em Ruanda fez sentir a necessidade da instauração de um tribunal 

Penal internacional. A resposta da Comunidade Internacional é de ser rigorosa rápida, 

eficiente e as sanções devem ser de natureza criminal. A criação do Tribunal 

Internacional tem 0s seguintes propósitos: i )  associar a Comunidade Internacional ao 

julçamento dos autores do crime de genocídio, garantindo a legitimidade e a 

das decisões; 2) evitar que uma justiça local vingativa e punitiva em 

Vez de se fazer fizesse aumentar o problema; 3) O carater Internacional da 

jurisdiçgo permitiria atingir melhor aos criminosos que se refugiaram no estrangeiro; 4) 

0 crime de genocídio cometido em Ruanda é crime contra a humanidade e portanto a 

sua repressão deve penencer a comunidade Internacional; 5)um tribunal -Semelhante a0 

da I ~ ~ ~ ~ l á ~ i ~  leva a conclusão o respeito aos direitos fundamentais OS quais se 

encontram reservados a uma e*nia, povo ou nação, mas a todos OS indivíduos nomeados 

serem humanos 98. 

A história da humanidade relata uma série de batalhas entre nações inimigas em 

luta pela hesemonia, os Estados confinantes as mais das vezes estabeleciam as guerras. 

A Preocupação de serem evitadas estas guerras ou minimizando 0s Seus efeitos vem de 

longa data, Assim a Convenção de Genebra de 1864 sobre a melhoria da sorte dos 

feridos na guerra posteriormente pelas Convenções de 1906 e 

l949; a Convenção de são petenburgo de 11 de outubro de 1968, proscrevendo em 

de guerra, o emprego de projeteis explosivos OU inflamáveis; as Convenções de 

Haia de 1899 referentes as leis e usos de guerra terrestre e a aplicação a suerra marítima 

- 
Mário Beiiat. ob cic. pp. 290 - 291 



dos princípios da Convenção de ~enebr; de .1864; as Convenções de Haia de 1907 

Concernentes ao inicio das hostilidades, as leis e USOS da guerra terrestre, aos direitos e 

deveres das potencias e das pessoas neutras em caso de guerra terrestre, ao regime dos 

navios mercantes inimigos no inicio das hostilidades, a transformação dos navios 

mercantes em navios de guerra, a colocação de minas submarinas automáticas, de 

contato, ao bombardeio por forças navais em tempo de guerra, a adaptação a guerra 

marítima dos princípios da convenção de Genebra a cenas restrições ao exercicio do 

direito de captura na guerra ao estabelecimento de um Tribunal Internacional 

de Presas, aos direitos e deveres das potencias neutras em caso de guerra marítima e 

Uma declaração relativa a proibição de lançarem projeteis explosivos, dos balões, A 

DecIaração de Londres de 26 de fevereiro de 1909 estabelecendo normas a respeito da 

guerra marítima, O Tratado de Washington de 1922 relativo a0 emprego dos 

Submarinos e gases asfixiante em tempo de guerra. O Protocolo de Genebra de 1925 

Proibindo o emprego de gás asfixiante, tóxicos e similares bem como OS meios de 

guerra bacteriológicos AS Convenções de Genebra de 1949 atinentes às melhorias dos 

feridos e enfermos dos exércitos em campanha; à melhoria da sorte dos feridos, 

enfermos e náufragos, das forças armadas no mar; a0 tratamento dos prisioneiros de 

guerra e 4 proteção dos civis em tempo de guerra estas Convenções vigoram nas 

hipóteses de armados de caráter internacional. impondo aos beligerantes que 

'"tem com humanidade não só 0s Prisioneiros de gUer". os feridos mas também as 

pessoas não combatentes; os dois protocolos adicionais de 1977: 0 primeiro refere-se 
, . 

aos conflitos internacionais e 0s chamados conflitos contra 0 dominio colonial, 

a Ocupação estrangeira e os regimes enquanto O segundo Protocolo tem 

a p l i c a ~ â ~  nos conflitos internos. 



Os documentos descritos dizem com o chamado Direito de Guerra em indicação 

Para que os beligerantes os acateni, existem, em verdade, dois principiosi 

contraditórios, o da necessidade justificando emprego de meios que alcancem a vitória 

rapidamente, e o de hLimanidade pelo qual os combatentes devem respeitar os não 

combatentes. 

A Guerra foi estimada como meio legitimo dos Estados no sentido de solucionar 

Seus diferendos. Procurou-se proibir as agressões imotivadas. Em não sendo alcançado 

esse ideal procurou-se regulamentar o chamado Direito de Guerra. É verdade que o 

Pacto de Paris ou Briand-Kellog de 1928 condenou o recurso a Guerra como meio de 

solucionar as controvérsias entre 0s Estados os quais renunciavam as mesmas como 

instrumento de nacional em suas relações múltiplas. 0 Pacto também não 

melhor resultado. 

A Cafla da Organização das Nações Unidas impôs a Seus membros e também 

'00 2, 6 que se abstivessem em suas que não participavam dela por força do arti, 

relações internacionais de ameaçar ou fazer uso da força contra a integridade territoriai 

OU a independ,ância de qualquer Estado OU de ações incompatíveis com 0s 

propósitos das Nações unidas." 

\ 
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8.5 0 Crepúsculo da Reciprocidade e a Proeminência das corisiderações de 

Ordem pública 

0 princípio da teoria da reciprocidade em matéria de tratados a respeitos da 

proteção dos direitos humanos vai sendo suplantada por considerações de ordem pública 

e pela noção de L garantia coletiva. Estes tratados incorporam obrigações de carater 

0bJetiv0, que transcendem 0s recíprocos entre as panes, tornando a 

salvaguarda de direitos do ser humano, e não de direitos dos Estados O principal 

objetivo. O principio de reciprocidade cede assim terreno aos imperativos de ordem 

pública em matéria de proteçáo do ser humano 0 chamado direito da Haia foi fundado 

em base puramente interestatal confiando as   rime iras convenções inteiramente as 

Próprias panes. A nova vertente surge em 1949 representada pelas Convençòes de 

Genebra em que as partes contratantes se comprometem a respeitar e assegurar respeito 

às quatro Convenções em todas as ~ircunstâncias em Seu artigo COmum 1 OU seja 

independentemente de questóes de reciprocidade. Outras disposições com efeitos 

análogos são encontradas em tratados: 1) Pacto de Direitos Civis e Políticos an .  2 ; 2) 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos an.  1; 3) Convenção sobre 

Direitos Humanos . 1 . Acrescenta-se a atuaçáo da Cruz Vermelha Internacional em 

Um Direito Internacional ~umanitario.  

A prática Internacional em matéria delimitação de competências entre as 

Or&inizaCÕes ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~  e os Estados membros rejeita a tese da auto interpretação 



da clausula "competência nacional exclusiva" e apóia a interpretação por parte de 

Órgãos internacionais de acordo com suas funções especificas. Os debates sobre 

competência com a inserção desta Última através dos Órgãos internacionais entremeiam- 

Se frequentemente com discussões quanto ao mérito de casos em pauta contribuindo 

Para a expansão da jurisdição internacional em detrimento do domínio reservado aos 

Estados. 

As quatro Convenqões de Genebra de 1949 e OS dois protocolos de 1977 

começam a ultrapassar o plano permanente inter estatal para um plano internacional. O 

anigo I comum da quatro Convenções de 1949, que reaparece no protocolo de 1977 

anigo 1 vai realçar o caráter criando para OS Estados obrigações erga omenes. 

O principio geral do ordenamento jurídico internacional é 0 da aceitação da 

Jurisdição doméstica dos Estados A exce~ão ao principio decorre precisamente de dois 

fatores essenciais: 11 perigo paz e segurança internacionais; 2) violação dos Direitos 

Humanos fundamentais A competência nacional sobre a Jurisdição Doméstica portanto 

6 eexiusiva ainda que essencial, 0 conceito predominante na antiga Sociedade das 

Naç& 6 que a ~ ~ , - i ~ d i ~ ã ~  ~ ~ ~ é ~ t i c a  aquele em que 0 ordenamento jurídico 

internacional deixasse exclusivamente à 
do Estado a área nacional. Para a 

ONU anigo 2 , 7 da cana não há mais a exclusividade da competência nacional, sendo 
5 

necessáfio apenas que a matéria pe*ença essencialmente à Jurisdlçao Doméstica. O 



principio da não intervenção sofre pois seg;ndó a Carta da ONU significativa limitação. 

Diante de um perigo real a paz e seguranças internacionais e diante da violação dos 

Direitos Humanos fundamentais não há falar em competência da Jurisdição Doméstica 

OU seja do Estado. 0 c-ue deve ser ressaltado na questão da limitação da soberania 

estatal pelo Direito rnternaciona] Público é que não pode deixar de existir um âmbito 

interno de jurisdição doméstica, 0 artigo 2, 7 da Cana da ONU, de acordo com a prática 

das Nações Unidas, ao consagrar o ~rincipio da não intervenção tomado em acepção 

restritiva justifica a evolução histórica do Direito das Gentes. 

8.7 A criação de uma Jurisdiqiio Criminal internacional 

A existência de um Tribunal Penal Internacional permanente permitiria o 

processo e julgamento de inúmeros ditadores e de seus Se quase que vivem a atormentar 

a história e que ao longo desta vem produzindo os grandes males trazendo angustia, 

'emor, sofrimento e dor a toda a humanidade. Se é verdade que 0 direito penal repousa 

desde longo tempo no principio de territorialidade é verdade também que há de ser 

Superado esse obstáculo bem antigo. O desenvolvimentO histórico da extensão 

internacional de ~ j ~ ~ i ~ ~ ~  Humanos traz a ,superação desta barreira do passado. Uma 

extensão de faz-se necessária. A prática Internacional vem 

a tese da auto-interpreta~ã~ pelos Estados da cláusula da competência 

Internacional exclusiva A questgo do inicio do fim da competência exclusiva do Estado 



liga-se ao próprio desenvolvimento das relações internacionais e da evolução inexoravel 

afirmando a pfimazia internacional do ser humano e de seus direitos essenciais. 

É assim que um sem número de Órgãos de supervisão internacional foram sendo 

estabelecidos, a exemplo: 1) Em 1943 o Gmpo de Três previsto pela Convenção das 

Nações sobre a Suspensão e Punição do Crime de Apartheid; 2) em 1950 a Comissão e 

a Corte Européia de Direitos Humanos estabelecidos pela Convenção Européia de 

Direitos Humanos 3) em 1965 o Comitê sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação Racial (CERD) convocado pela Convenção das Nações Unidas sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação racial; 4) em 1966 O Comitê de Direitos 

Humanos, previsto no Pacto das Nações Unidas de Direitos Civis e Políticos; 5) em 

1969 a Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos previstas na Convenção 

Americana de Direitos Humanos; 6) em 1979 o Comitê sobre a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra a mulher, criado pela Convenção das Nações Unidas 

sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher; 7) em 1981 a 

Comissão Africana sobre Direitos Humanos e dos POVOS, convocada pela Carta 

Africana sobre Direitos Humanos e dos povos; 8) em 1984 o Comitê contra a tortura e 

Outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. 

A Conferencia ~ i ~ l ~ ~ á t i ~ ~  de plenipotenciários das Nações Unidas aprovou em 

17 de lulho de 1998 na Cidade de Roma a criaçáo de uma Corte Penal Internacional. O 

Estatuto de dessa Corte penal  t ter nacional teve Com0 prÓlog0 Os seguintes 

Con~eitos os p ~ e n i p o t e n c i ~ ~ ~ o ~  declararam conxientes de que 0s Povos 

unidos por laços estreitos e que suas culturas configuram um património 

observavam entretanto com P 
reocupa~ão que estes laços e esse património 



comum podiam romper-se a qualquer momento; tinham presente que no século passado 

milhòes de crianças mulheres e crianças foram vitimas de atrocidades a desafiar a 

imaginação comovendo intensamente a consciência da humanidade. Reconheciam que 

tão graves crimes constituem uma ameaça a paz, a segurança e ao bem estar da 

humanidade. Reconhecem também que os crimes mais graves no seu conjunto não 

deviam ficar sem castigo e para tal fim havia de se adotar medidas no plano nacional 

intensificando a cooperação internacional para com isto assegurar que sejam 

efetivamente submetidos a ação da justiça. Declararam também estar decididos a por 

a impunidade dos autores desses crimes e com isso contribuir para a prevenção; 

recordavam que 6 dever de todo estado exercer sua jurisdição penal contra os 

responsáveis de crimes internacionais. Reafirmavam Com isto OS propósitos e os 

princípios da Carta das Nações Unidas e em especial que 0s Estados devem se abster de 

recorrer a ameaça ou ao uso da força contra a integridade territoria1 OU a independência 

Política de qualquer Estado ou através de qualquer outra forma incompatível com 0s 

propósitos das Nações Unidas. Destacavam neste contexto que l'lt3lh~ma disposição do 

Estatuto deverá ser entendida no sentido de um ~ s t a d o  parte esta autorizado a intervir 

em uma situação de armado nos assuntos internos de outro Estado Para 0s 

efeitos da consecução de tais fins e no interesse das gerações presentes e futuras 

decidiam estabelecer uma Corte Penal ~nternacional de carater Permanente. 

independente e embora vinculada ao sistema das Nações Unidas. 

Sobre 0s crimes mais graves que transcenda* 
a comunidade Internacional. Firmaram 

também que a corte Penal ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ a l  estabelecida P O ~  força do presente Estatuto é 

as Jurisdições Penais ~ n t e m a c ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  



. . 
A criação do Tribunal Penal Internacional permanente corresponde a um novo 

conceito para as questões decorrentes dos crimes de Guerra, do genocídio e dos crimes 

contra a humanidade. O dia 17 de julho de 1998 e o marco em Roma do novo conceito. 

Em uma Conferência Diplomática das Nações Unidas criou-se este tribunal permanente, 

embora tivessem votado contra a sua criação os Estados Unidos, a China, Israel, 

Turquia, Filipinas e Sri-lanka, Conforme Selma Regina Aragão: "mais de cinquenta 

anos. 250 conflitos e quase 150 milhões de vitimas depois de Nuremberg o milagre 

ocorre em R ~ ~ ~ " ~ ~ ~  . 

A Conferencia de Roma, marco inicial da criação do Tribunal Penal 

Internacional, foi contrariada pelos votos divergentes de alguns Estados. entre eles 

Estados Unidos Israel e China Aposição divergente de Estado Unidos e Israel sofreu 

alteração pois a 3 1 de dezembro de 2000 resolveram aderir ao Tratado de ~ o r n a ' ~ ' .  

A aprovação do Estatuto do Tribunal Penal Internacional em b m a  no ano de 

'998 e uma conquista da Comunidade Internacional que SÓ foi possivel em decorrencia 

da revisao da noçgo tradicional da soberania absoluta dos Estados. que se deu paralela à 

do Direito ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ a l , ,  , Essa integração dos Estados no sistema 

internacional dá-se entre outras formas, pelos tratados internacionais. que. nas matérias 
7 

dos direitos humanos e do direito internacional humanitário. após a Se3unda Guerra 

Mundial, em pane em decorrência das atrocidades cometidas pelos 

102 
políticos e ideo]ógicos que marcaram 0 período... 
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Os temas que se relacionaram à juhsdiçko do Tribunal Penal Internacional são 

complexos e dizem com a jurisdição ratiot~e materim; a definição dos crimes previstos 

no Estatuto; a competência automática; trigger mecarlisnl; o papel do conselho de 

Seguran~a; a cooperação entre 0s Estados-partes e o Tribunal Penal Internacional. 

O Estatuto consolidou a jurisdição rafiotte nmteriae sobre os crimes de 

genocidio, crimes de agressão, crimes contra a humanidade e crimes de guerra; a 

automática; o papel autônomo do promotor; a inclusão dos conflitos 

armados internos a previsão de que 0s Estados devem garantir mecanismos para a 

coo~eração com o Tribunal Penal ~nternacional. 

O Tribunal instalado na Haia sua sede futura. O Estatuto do Tribunal com 

artigos trata de de direito penal, definição de crimes. cooperação e 

execução penal, O Estatuto do Tribunal está aberto a adesão de qualquer Estado; os 

instnimentos de adesão serão depositados em poder do secretário Geral das Naçòes 

Unidas. 0 Estatuto entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao sexagésimo dia 

a Partir da data em que se deposite junto ao secretario geral das Nações Unidas o 

Sexagésimo instrumento de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão conforme 

determina o 126 do Estatuto. Qualquer ~ s t a d o  Parte nos termos do artigo 127 do 

Estatuto poderá denunciá-lo através de por escrito dirigido ao Secretario 

Geral das N~~~~~ a denúncia efeito I ano depois da data em que se 
9 

"ceba a notificação, a menos que nela se 
indique uma data posterior; essa denúncia não 

exonera o ~~~~d~ das 
de conformidade com 0 presente Estatuto; a 

também nzo obstara a ~ 0 0 p e r a ~ ~ ~  com o Tribunal no contexto das 

'nvestigaçbes e dos ajuizarnentos P enais em relação aos quais O Estado denunciante está 



obrigado a cooperar e que tenham se iniciado ántes da data em que a denuncia produz 

efeito, 

A competência do tribunal a ser instalado compreende o poder de julgar os 

crimes de genocidio, de guerra, contra a humanidade e O .  crime de agressão. A 

do tribunal, no entanto é complementar, eis que a sua convocação só 

poderá ocorrer no caso em que o Estado ao qual competiria processar e julgar esses 

crimes seja omisso ou demonstre pouca ou má vontade para a devida persecução penal. 

O tribunal dessa forma irá atuar ,quando um Estado mostrar desinteresse ou houver 

para levar a frente o processo e julgamento de quaisquer acusado. A 

Jurisdiçâ0 do Tribunal Penal ~~ t~rnac iona l  alcança os crimes já lembrados que sejam 

Praticados posteriormente a entrada em vigor do Estatuto de Roma Por força de seu 

artigo 1 1. É de aplicar-se normas contidas no estatuto. normas de Tratados. preceitos de 

direito internacional, e mesmo e normas legais do Estado onde O crime foi 

Cometido se compatíveis com as normas internacionais. 

A reprimenda aos atas que asridem a humanidade veio exigir normas de 

natureza e conteúdo penal que possam satisfazer os indivíduos e os povos. Na 

de uma lei de natureza pianefária e a vista de muitos fatos 

em cheque a natureza humana concordou-se em Roma de se erigir um 

Tribunal Internacional permanente de natureza criminal. O 17 de julho de 1998 viu 

assim nascer em um ~ ~ i b ~ ~ ~ l  Penal ~~ t~rnac iona l  Permanente, embora este ainda 

"0 tenha tomado completa fejçáo O Estatuto do Tribunal que Passou a ser chamado de 

Estatuto de ,28 artigos; a sua sede. quando instalado será na cidade de 

Haia Em um preâmbulo ao Estatuto 0 
Estados presentes na Conferência declararam- 



se conscientes de que todos os povos estão unidos por laços estreitos, configurando suas 

culturas um patrimônio comum; observam os Estados que estes laços e este patrimònio 

podem romper-se a qualquer momento; também tinham presente que no Século Vinte, 

milhões de crianças mulheres e homens foram vitimas de atrocidades que desafiam a 

imaginação e como,em a consciência da humanidade Reconheceram 

que esses crimes foram tão graves que se constituirão uma ameaça a paz, a segurança 

e 0 bem estar da humanidade; afirmaram que os crimes mais graves, transcendentes 

Para a Comunidade ~ ~ t ~ ~ ~ ~ c i o n a l  não devem ficar sem castigo; devem ser adotadas 

medida com a finalidade de no plano nacional, intensificando-se a cooperação 

internacional com a finalidade de assegurar que tais crimes sejam efeti~amente 

submetidos à ação da justiça, Assim estão decididos a promover a punição de tais 

crimes e a contribuir para prevenção dos mesmos. 

Os Estados Partes declararam que é dever de todo Estado exercer sua jurisdiçào 

Penal contra 0s responsáveis dos crimes internacionais. 0 s  pmpósitos e princípios da 

Carta das Nações Unidas foram reafirmados declarando-se em particular que 0s Estados 

Se abstenham de recorrer a ameaça ou ao uso da força contra integridade territorial ou a 

independência de qualquer Estado. E assim para C O ~ S ~ C ~ Ç ~ O  dos fins acima 

enunciados e no interesse das gerações P resentes e futuras estabeleciam um tribunal 

Penal Internacional de caráter permanente independente e vinculada ao sistema da 

Nações unidas que tem a competência sobre os crimes mais graves de transcendência 

Para a comunidade Internacional em seu conjunto. O artigo 1 instituiu 0 Tribunal Penal 

Internacional como instituição p ermanente e com competência para exercer sua 

sobre as pessoas a respeito dos crimes mais graves de transcendência 

Internacional, A jurisdição do tribunal entretanto é complementar O Tribunal poderá 



exercer suas funções e atribuições no território de qualquer Estado parte e por acordo 

especial no território de qualquer outro Estado. Os crimes de jurisdição da Corte são os 

Seguintes: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão. 

O crime de genocidio é definido no artigo 6 do Estatuto de Roma como 

qualquer ato praticado com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo 

nacional. étnico racial ou religioso. O artigo 7 do Estatuto elenca uma serie de atos 

deliberados que cometidos como pane de um ataque generalizado ou sistemático contra 

Uma população civil constitui o crime contra a humanidade; entre estes assassinato, 

extermínio escravidão tortura desaparecimento de pessoas, O Apartheid. O Estatuto 

Considera ataque contra uma população civil o que se estende em uma linha de conduta 

que implica em atas múltiplos contra a população civil. 0 artigo 8 trata dos crimes de 

guerra e entre estes indica alguns atas tais como infrações graves as Convenções de 

Genebra de 12 de agosto de 1949, o submeter a tortura e outros tratamentos desumanos, 

O infligir deliberadamente grandes sofrimentos e o atentado grave contra a integridade 

fi~ica ou a sabde o submeter a deportação, e o fazer reféns entre muitos outros. 

O crime de agressão foi deixado para ser definido posteriormente. 

0 artigo I I do Estatuto definiu que o tribunal terá competência tão somente nos 

cometidos depois da entrada em vigor do Estatuto do Tribunal 0 artigo 77 
. . 

determina as penas aplicáveis que são: prisão perpetua se assim O Justificarem a extrema 

gravidade do crime e as circunstâncias do condenado; prisão que não exceda 

3O anos; multa com apoio nos critenos definidos nas regras de procedimento e prova; a 

Perda do produto dos bens e dos haveres p-ocedentes direta ou indiretamente do crime 
7 

Sem Prejuízo de direitos de terceiros de boa fé. 



. 
A composição do Tribunal é de 18 juizes. Há um promotor independente que 

tem poderes para dar inicio a procedimentos de maneira autônoma. Está sujeito apenas a 

Procedimentos de uma câmara de pré julgamentos, a pedido de um país membro de um 

Conselho de Segurança O Estatuto entrará em vigor 60 dias depois que 60 países o 

tenham ratificado 0s Estados signatários do Estatuto estão automaticamente sobre a 

jurisdição do Tribunal nos casos de genocidios e crimes contra a humanidade Nos casos 

de crimes de guerra os países signatários poderão se manter fora da jurisdição do 

Tribunal por um período de 7 anos no máximo. A atuação do Tribunal se verificará 

apenas quando um Estado mostrar falta de interesse ou capacidade de levar a frente um 

Processo contra o acusado. 

O Estatuto excluiu da competência da Corte OS menores de 18 anos contados da 

data do crime, conforme artigo 26 o artigo 29 determina a imprescritibilidade dos 

de competência do Tribunal. 0 artigo 27 do Estatuto determina que este e 

igualmente a todos sem distinção alguma fundada em cargo oficial. O cargo 

de uma pessoa, seja chefe de Estado OU de governo. membro de um governo ou 

parlamento, representante eleito ou fUncionário do governo não é mofivo Para eximir 

essa pessoa da responsabilidade penal e nem se constitui por si motivo para reduzir a 

pena. As imunidades e as normas de procedimento especial que concernem ao cargo 

Oficial de uma pessoa, com apoio no direito interno ou no direito internacional, não 

a Corte no de sua competência sobre ela. 0 artigo 28 trata da 

dos chefes e outros suP eriores determinando que O chefe militar OU 

que atue efetivamente como chefe militar será penalmente pelos 

Crimes da competência do *,.ibunal que houverem sidos cometidos por sobre seu 

'Ornando O controle efetivo. 



8.8 A Coniposiqão e a Adiiiinistração do Tribunal 

O artigo 34 determinou a composição do Tribunal que se constitui dos seguintes 

ór@os: 1)  a presidência, 2) uma sessão de apelações, uma sessão de I "  instância e uma 

Sessào de questões preliminares; 3) a promotoria; 4) a secretaria. 

Os magistrados serão eleitos membros do Tribunal em resime de dedicação 

eclusiva. Os magistrados devem ter reconhecida competência em direito e processos 

Penais e a necessária experiência nas questões penais seja na qualidade de magistrado, 

Promotor, advogado ou outra função semelhante; devem também ter reconhecida 

competência em de direito internacional tais Com0 direito internacional 

humanitário e normas de direitos humanos; os magistrados devem ter um excelente 

Conhecimento de domínio de pelo menos um dos idiomas de trabalho do Tribunal; o 

artigo 50 do E~~~~~~~ determina que 0s idiomas oficiais do Tribunal serão O árabe, o 

chinès, o espanhol o francês o inglês e o nisso, As sentenças do tribunal assim como as 
7 7 

Outras decisões que resolvam fundamentais de que tenha conhecimento o 

tribunal serão publicadas nestes idiomas. 

Os juizes serão eleitos por votação secreta em uma sessão da Assembléia dos 

partes especialmente convocada para esta finalidade com 0 apoio no artigo 1 12 

Confomie detemina o artigo 36, 6,  Para que sejam eleitos é necessário uma maioria de 

2'3 Estados partes; se em uma p rimeira votação não for eleito Um número suficiente 

de juizes preceder-se-á a novas vota$õe~ até que sejam preenchidos. 



O artigo 42 trata da promotoria. A prómotoria atuará de forma independente 

como órgão separado do Tribunal. Os membros da promotoria não solicitarão e nem 

cumprirão instmções de fontes alheia ao tribunal. A promotoria será dirigida por um 

Promotor que tem plena autoridade para dirigir e administrar essa promotoria. O 

Promotor contará com a ajuda de um ou mais promotores adjunto que poderão 

desempenhar qualquer das funções que lhe correspondam de conformidade com o 

Presente Estatuto O promotor e 0s promotores adjuntos deverão ser de nacionalidades 

diversas desempenhando o seu cargo em regime de dedicação exclusiva. Esse promotor 

e 0s Promotores adjuntos deverão ser pessoas que gozem de alta consideração moral que 

Possuam um alto de competência e que tenham grande experiência prática no 

exercicio da ação penal ou nas sustentações de causas penais; devem ter também um 

excelente conhecimento e domínio de ao menos um dos idiomas de trabalho do tribunal. 

O promotor seri eleito em votação secreta pela maioria absoluta dos membros da 

Assembléia dos Estados partes, 0 s  promotores adjuntos será0 eleitos da mesma forma 

provindos de lista apresentada pelo promotor. O promotor e os promotores adjuntos 

desempenharão o seu cargo por um período de 9 anos não podendo ser reeleitos; o 

promotor e os promotores adjuntos não executarão nenhuma atividade que possa 

Interferir no exercício de suas fùnções, nem poderão desempenhar nenhuma outra 

Ocu~ação de caráter profissional. 

O a*igo 54 do Estatuto estabelece uma serie de funções e atribuições do 

a fim de estabelecer a veracidade dos fatos o promotor no respeitante as investigações. 

promotor poderi a investiga@o a todos 0s fatos e as provas que sejam 

peninentes para determinar se há 
penal em conformidade com o 

Estatuto e para tais fins investigará tantas circunstâncias incriminadoras como as 



. . 
circunstância eximes; poderá adotar as medidas cabíveis para assegurar a eficiência da 

investigação e o ajuizamento dos crimes de competência do Tribunal; para tais fins 

respeitara os interesses e as circunstâncias pessoas das vítima e testemunhas entre outros 

a idade, o gênero definido no parágrafo 31 do artigo 7 e a saúde e terá em conta a 

natureza dos times em particular o de violência sexual, violência pelas razões de 

gênero e violência contra as crianças. O promotor poderá reunir e examinar provas; 

determinar o comparecimento e interrogar as pessoas objetos de interrogação. as vitimas 

e testemunhas; solicitar a cooperação de um Estado ou a organização. ou acordo inter 

SoVernamental de conformidade com sua respectiva competència Ou mandato; 

determinar e, que não se diwlgara em nenhuma fase do processo 0s documentos ou 

informação que obtenha afim de preservar seu carater confidencial e uni~arnente para os 

fins de obter novas provas; é também de sua alçada adotar ou pedir que se do tem as 

medidas necessarias para assegurar o caráter confidencial da informação, a Proteção de 

Uma pessoa ou a preservação das provas. 

O promotor depois de avaliar a informação que dispõe. iniciará uma 

'nves t iga~ã~,  exceto quando entenda que não existe fundamento razoável para 

proceder a essa, decidir se inicia uma investigação O promotor levara r em conta: a) 

a informação de que dispõe constitui fundamento razoável Para crer que foi cometido 

OU esta sendo cometido um crime de 
do Tribunal; b) a causa é ou seria 



admissivel na conformidade do artigo 17 que trata das causas de admissibilidade; c) se 

existem razões substanciais para crer que, ainda tendo em conta a gravidade do crime e 

OS interesses das vítimas, uma investigação não redundaria em interesse da justiça. O 

promotor se determinar que não há fundamento razoável para proceder a investigação, 

e esta determinação tiver como base unicamente a letra "c" comunicara esse fato a 

Camara de Questões Preliminares. Se, depois da investigação 0 promotor cheça a 

cOnclusão que não há fundamentos suficientes para o ajllizamento já que: a) não existe 

Uma base suficiente de fato ou de direito para pedir uma ordem de detenção ou de 

comparecimento na conformidade com o artigo 58 que trata destes assuntos; b) que a 

causa é inadmissível em com o artigo 17; C) que O ajuizamento não 

redundaria em interesse da justiça levando em conta todas as circunstáncias entre elas a 

gravidade dos ,,imes 0s interesses das vitimas, e a idade ou enfermidade do suposto 

autor e sua pafiicipação no suposto crime, notificará sua conclusão motivada a Câmara 

de Questões Preliminares e ao Estado que haja enviado O assunto na conformidade do 

anigo 14 ou ao Conselho de Segurança se trata de Caso previsto na letra 'b"d0 artigo 13. 

O anigo 57 trata das fungões e atribuições da Câmara de questões preliminares e 

entre estas estão: ditar as providências pedidas pelo promotor e ordenar as que sejam 

para os fins de uma investigação; determinar em face da petição de alguém 

detido ou que haja comparec i~o  em virtude de uma ordem expedida as providências 
, . 

incluindo a cooperaç~o que seja necessária para a defesa; toda vez que seja necessario, 

assegurar a proteção e o respeito a intimidade das vitimas e testemunhas, a preservação 

das provas, a proteção de pessoas detidas ou que hajam comparecido. assim como a 

proteção de informação que afetem a segurança nacional; autoizar 0 promotor a adotar 

determinadas medidas de investigação no territbrio de Um Estado pane mesmo sem ter 



. . 
a cooperação deste. O artigo 58 faculta a câmara de questões preliminares 

por solicitação do promotor, uma ordem de detenção contra um pessoa se: 1) 

houver motivo razoável para se crer que foi cometido um crime da competência do 

2) e se a detenção for necessária para assegurar que a pessoa compareça em 

Juizoia) para assegurar que a pessoa compareça em juizo; b) assesurar que a pessoa não 

nem ponha em perigo a investigação nem o agir do Tribunal; c) para impedir 

que a pessoa prossiga cometendo o crime ou um crime conexo que seja da competência 

do tribunal e tenha a sua origem nas mesmas circunstâncias. 

O artigo 19 do Estatuto criou institutos próprios de impuçnação da competência 

tribunal ou o de admissibilidade da causa. O tribunal se certificara Se é competente 

nas causas que lhe sejam submetidas; o tribunal poderá determinar de oficio a 

admi~~ibilidade de uma causa conforme o artigo 17 do Estatuto. A admissibilidade da 

causa pode ser impugnada: 1) pelo acusado ou pela pessoa contra a qualquer se haja 

Uma ordem de detenção ou uma ordem de comparecimento nos termos do artigo 

58 ;  2) pelo Estado que tenha jurisdição na causa porque está investigando-a ou 

ou o tenha feito antes; 3) pelo Estado cuja aceitação Se requeira na 

Conf~miidade do 12 do Estatuto, 0 artigo 12 do Estatuto indica as condições 

prévias para o exercício da entre estas condições está que 0 Estado que 

Passe a fazer pane do ~ ~ t ~ t ~ ~ ~  aceita a competência do tribunal com respeito aos crimes 

do artigo 5;  no caso das letras aav ou do artigo 13 o tribunal poderá exercer sua 

se um ou dos Estados sejam partes do presente Estatuto e hajam 

aceitado a competcncia do tribunal na conformidade do parágrafo 3: a) 0 Estado em 

território tenha lugar a conduta incriminada ou se o crime foi cometido a bordo de 

Um navio ou aeronave, o ~~~~d~ de do navio ou aeronave: b) 0 Estado de que 





. . 
mundo, inclusive quando tanto cabe o direito interno dos Estados que normalmente 

exerceriam jurisdição sobre o crime sempre que esses princípios não sejam 

incompatíveis com o Estatuto nem com o Direito Internacional nem com as normas e os 

princípios internacionalmente reconhecidos. O tribunal poderá aplicar princípios e 

normas de direito a respeito dos quais haja dado uma interpretação e decisões anteriores. 

A aplicação e interpretação do direito em conformidade com O presente artigo deverá 

Ser compatível com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, sem 

distinção alguma baseada em motivos como o gênero, a idade. a raça. a cor, a religião, o 

credo, a opinião ou de outra índole a origem nacional étnica OU social, a posição 

econômica o nascimento ou outra condição. 

0 anigo 22 determinou que ninguém será responsável penalmente em 

com o estatuto a menos que a conduta objeto da imputação seja um crime 

de COmpetència do tribunal- a definição de crime é de ser interpretada restritamente não 

Se aplicando a analogia; no caso de a interpretação será a favor da pessoa 

objeto da investigação; o 23 determina que O tribunal Somente apenara na 

Conformidade do estatuto; o 24 determina que ninguém será penalmente 

na conformidade com o Estatuto por uma conduta anterior a sua entrada em 

vigor; determina também que uma vez o direito aplicável a uma causa antes da 

definitiva se aplicarão as disposições. 
mais favoráveis a pessoa objeto da 

investigação O anigo 25 do Estatuto estabelece que quem ~ometa  um crime de 

COmpetència do tribunal responsável individualmente e poderá ser a~enado de 

Conformidade com o estatuto 
neste mesmo artigo 25 ficou estabelecido que O tribunal 

competência no respeitante a p essoas naturais, o que indica que sua jurisdição não 

'00 25 determina que quem comete 
Se estende as pessoas coletivas. O número 3 do 



crime sozinho, juntamente com outrem o por 'determinação de outro será penalmente 

responsável. Também é responsável quem ordene propunha ou induza a prática do 

crime consumado ou tentado; também com a propósito de facilitar a açã0 criminosa 

cumprisse , encobridor ou colaborador, ou que contribua de qualquer outro modo 

Para o crime consumado ou tentado mesmo em Um QmPo de Pessoas que tenham uma 

finalidade comum. 

O artigo 62 determina que via de regra ele se celebrará na sede do Tribunal. O 

anigo 63 determina que o acusado esteja presente durante o julgamento; entretanto se o 

estando presente no Tribunal perturbar continuamente a sessão a Câmara de 

primeira instancia determinar sua expulsão que de fora siga O processo 

Outorgando instmções a seu defensor utilizando-se se for necessário as tecnologias de 

Comunicação. Essas medidas serão adotadas unicamente em ci~~llnstan~ias especiais 

desde que se demonstre que não existem outros recursos razoáveis e adequados mas 

unicamente durante o tempo que seja estritamente necessário O anis0 64 determina as 

funções e atribuições da Câmara de primeira instância. Estas funções e atribuições serão 

exercidas de conformidade com o Estatuto e as regras de procedimento e prova. A 

Chiara de primeira instância deve observar que 0 julgamento seja justo e com 

pleno respeito aos direitos dos acusados e tendo devidamente em conta a proteção das 

vitimas e das A cgrnara de primeira instância em conformidade com o 

Estatuto celebrara consultas com as partes adotando 0s ~ r o c e d ~ ~ e n t o s  que sejam 

necessários para que o julgamento ocorra de modo justo e rápido; determinara o idioma 

OU idiomas que deverão ser utilizados no julgamento e disporá sobre a dos 

ou da informação q 
ue não tenham sido divulgados anteriormente com 



. . 
suficiente anterioridade ao inicio do julgamento para permitir a sua preparação 

adequada. 

A Câmara de primeira instância podera, em caso de ser necessario para o seu 

funcionamento eficaz imparcial, enviar questões preliminares a Câmara de Questões 

Preliminares ou ao outro juiz da seção de Questões Preliminares que esteja disponível. 

AO notificar as panes a Câmara de primeira instância podera indicar que se deverão 

acumular ou separar 0s casos quando haja mais de um acusado. AO desempenhar suas 

funções antes do julgamento ou no curso deste a Câmara de primeira instância se 

necessário: a) exercer qualquer das funções da Câmara de Questões Preliminares 

indicadas no parágrafo 1 1 do artigo 61; b) ordenar o comparecimento e a declaração das 

testeniunhas, a apresentação de documentos e outras provas, recorrendo se necessário a 

assistência dos Estados com o apoio do presente Estatuto; C) adotar medidas para 

Proteção de informaçào d) ordenar a apresentação de provas adicionais 

aquelas já acolhidas com no julgamento ou aquelas apresentadas durante o 

Julgamento pelas partes; e) adotar medidas para a proteção do acusado. das testemunhas 

e das vitimas; f )  dirimir quaisquer questões pertimntes; g) O julgamento será público; 

h) sem embargo a Câmara de primeira instancia poderá decidir que determinadas 

diligencias se efetivem as po,-tas fechadas nos termos dos artigos 68 devidos as 

oer a informação de caráter confidencial ou C'rcunstancias especiais ou para prote, 

lamento a Câmara de primeira instância lera restrita que sirva de prova Ao iniciar 0 j u l ~  

Perante acusado das questões anteriormente pela Gimara de Questões 

Preliminares, A câmara de primeira instância se certificara que 0 acusado compreende a 

"tureza dos fatos dando ao mesmo a OP 
ortunidade de declara-se culpado ou inocente. 

Durante o julgamento o juiz presidente determinar diretivas para a validade do 



Julgarneiito e em particular que este seja justo e imparcial. As partes poderão apresentar 

Provas de acordo com as disposições estatutárias. A Câmara de primeira instância 

poderá de oficio ou através de petição de uma das partes entre outros: a) decidir sobre a 

admissibilidade ou pe*inência das prova; b) tomar todas as medidas necessárias para 

manter em ordem as audiências. 

Se o acusado se declarar culpado a Câmara de primeira instância determinara o 

Seguinte: se o acusado compreende a natureza e as conseqüências a declaração de 

culpabilidade; se esta declaração foi formulada voluntariamente e depois de consulta 

Com O advogado defensor se a declaração de culpabilidade está colaborado pelos fatos 

da causa conforme: os casos apresentados pelo promotor e aceitos pelo acusado; as 

peças complementares dos casos apresentados pelo promotor e aceitos pelo acusado; 

Outras provas como declarações de testemunhas apresentadas pelo promotor ao acusado, 

A Câmara de primeira instância ao constatar que se cumpre as condiçòes acima 

que a declaração de culpabilidade juntamente com as provas adicionais 

constituem um de todos OS fatos essenciais que 

o crime confessado pelo acusado podendo condená-lo por tal . A Câmara de 

Primeira instância ao constatar que não se cumprem as condições as que faz referencia o 

Parágrafo 1 entendera por não formulada a declaração de culpabilidade e nesse caso 

Ordenara que o julgamento p rossiga com apoio em procedimento ordinário estipulado 

"O Presente E~~~~~~~ podendo remeter a causa a outra Câmara de primeira instância. A 

Chiara de primeira instância se considerar necessária O interesse da justiça e em 

Panicular o interesse das vitimas um 
mais completa dos fatos das causa 

pedir ao promotor que apresente provas adicionais inclusive declarações de 



testemunhas ou ordenar que prossiga o julgamento com apoio no procedimento 

ordinário estipulado no presente Estatuto em cujo o caso terá a Declaração de 

culpabilidade por não formulada podendo remeter a causa a outra Câmara de primeira 

instância. 

As consultas que mantenham o promotor e a defesa a respeito da modificação 

dos casos, a declaração da culpabilidade ou a pena que devera ser imposta não serão 

 brigat to rias para o Tribunal. 

8.1 O Presuriçáo de Jiiocência 

O artigo 66 comanda a de inocência. Incumbe a0 PrOnlOtor provar a 

Culpabilidade do acusado O Tribunal para decidir em Sentença condenatória deverá 

estar Convencido da culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável. 

8.1 1 Das Provas 

0 artigo 69 estabelece toda uma série de resras a respeito das provas. Toda e 

testemunha deverá prestar compromisso de dizer a verdade quando do seu 

testemunho As partes podem apresentar as provas pertinentes a causa nos termos do 

artigo 64; a corte pode pedir todas as provas que considere necessárias para determinar 



a verdade dos fatos, A Corte pode 'decidir também sobre a pertinência ou 

admissibilidade de qualquer prova tendo sempre em conta o valor probatório das 

mesmas, qualquer prejuízo que possa ocorrer em face de um justo julgamento ou para 

uma justa avaliação do depoimento da testemunha. A Corte respeitará 0s privilégios de 

confidenciabilidade estabelecidos nas regras de procedimento e Prova; a Corte não 

exigirá provas de fatos de dominio público, mas poderá anexá-los aos autos. 0 item 7 

do artigo 69 estabelece que não serão admissiveis as provas obtidas como resultado de 

violação do presente Estatuto ou da normas de direitos humanos reconhecidas 

internacionalmente ,quando: 1) essa violação sucede sérias dúvidas sobre a 

Confiabilidade das provas 2) sua admissão atente contra a integridade do julgamento ou 

redunde em grave falha do mesmo. 

O capitulo v111 do Estatuto de Roma trata da apelação e da revisão. 0 artigo 8 1 

'"ta da apelação da sentença condenatória ou absolutória ou da pena As sentenças 

Prolatadas na conformidade do artigo 74 serão apeláveis conforme dispõe O referido 

dispositivo legal, O promotor pode apelar face aos seguintes motivos: vicio de 

Procedimento; erro de fato; ou erro de direito. A sua vez 0 condenado. OU o promotor 

em seu nome apelar frente aos mesmos motivos. vicio de procedimento, erro de 

e erro de direito e por outro motivo que afete a Justiça OU a regularidade 

Processo ou da sentença. O promotor ou o condenado poderão apelar de uma 

Sentença na conformidade com as regras 
de procedimentos e provas em face 

entre o crime e a condenação- 

A Cone, se ao conhecer da apelação de uma sentença considera que haja 

'"damento para revogar a condenação no todo ou em parte poderá solicitar ao 



Promotor e ao condenado que apresentem seús argumentos de acordo com as letras 

L L  1, 

a OU "b"do parágrafo 1 do artigo 81 e poderá decidir a respeito da condenação nos 

termos do artigo 83. Este procedimento será também aplicável quando a Corte ao 

Conhecer de uma apelação contra sentença unicamente considere que haja fundamento 

Para reduzir a pena em  irt tu de do parágrafo 2 "a". 

0 condenado preso enquanto corre a apelação. exceto se a Câmara 

de primeira instância ordenar outra coisa. Quando a duração da detenção for maior que 

a da pena de prisão imposta o condenado será colocado em liberdade; entretanto se o 

promotor também apela a liberdade poderh ficar sujeita as condições enunciadas abaixo: 

Se a sentença for absolutória o acusado será posto em liberdade de imediato sujeito as 

Seguintes normas: em circunstâncias especiais e tendo em conta entre outros: O risco 

concreto de fuga, a gravidade do delito e a possibilidade de vitoriar-Se apelação, a 

Câmara de primeira instância por do promotor poderá determinar que o 

acusado continue preso durante o curso da apelação. As decisões da Câmara de 

A p e ~ a ~ à ~  em do precedente serão apeláveis de conformidade com as regras de 

procedimento e prova. 

O artigo 1 estabeleceu a Corte Penal ~nternacional de forma permanente e que 

tem O poder de exercer sua jurisdição sobre as pessoas Com relação aos crimes mais 

graves no plano Internacional possuindo caráter complementar as jurisdições penais 

nacionais, ~ ~ t ~ b ~ l ~ ~ ~  também que a competência e o funcionamento da Corte se regerão 

pelas disposiçdes do E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  O 2 do Estatuto estabeleceu a relação da Corte 

a Organização das Nações Unidas O artigo 3 estabeleceu a Cidade da Haia para 

Sediar a Cone. A corte tem jurídica ~nternacional, podendo exercer suas 



funções e atribuições em conformidade com o Estatuto no território de qualquer Estado 

parte e através de acordo especial no território de qualquer outro Estado, como 

determina o artigo 4. O artigo 5 estabelece que a competência da Corte refere-se aos 

crimes mais graves que envolvam a Comunidade Internacional em seu conjunto. E 

nesse artigo 5 ficam estabelecidos os crimes de competência da Corte: o crime de 

Wnocídio; os crimes contra a humanidade; os crimes de guerra, o crime de agressão. O 

artigo 6 conceitua o crime de genocídio indicando OS seus cara~ter í~t ico~ e suas formas; 

a finalidade do geiiocidio é a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo 

nacional, étnico, racial ou religioso, 0 artigo 7 trata dos crimes contra a humanidade, 

indicando uma série de atas que sejam cometidos como parte de um ataque generalizado 

OU sistemático contra uma população civil elencando entre esses atos O assassinio, o 

extermínio, a escravidão, a deportação ou trasladação forçada de população a tortura, o 

apartheid, o desaparecimento forçado de pessoas. O artigo 8 trata dos crimes de guerra e 

entre estes refere-se a infrações graves já indicadas nas Convenções de Genebra de 1949 

tais como submeter a ou a outros tratamentos desumanos inclusive experiências 

bioióyicas; deliberadamente grandes sofrimentos OU atentar gravemente contra 

a integridade fisica e a saúde; obrigar prisioneiro de guerra Ou qualquer pessoa 

protegida a prestar serviço nas forças de potencias inimigas; fazer reféns Também 

Considerados crimes de Guerra as violações outras graves de leis e USOS aplicáveis aos 

armados internacionais tais como dirigir deliberadamente ataques contra 

P o p u l a ~ â ~  civil enquanto tal ou contra civis que não participem diretamente das 

hostilidades; atacar ou bombardear 
meio cidades aldeias Povos ou edificios 

a a m  objetivos militares; causar a morte ou lesões que não estão defendidos que não seJ 

em que haja de po 
sto as armas; utilizar de modo indevido a bandeira branca, a 



bandeira ou insígnias militares ou o unifoime 30 inimigo ou das Naçdes Unidas com 

isto causando a morte ou lesões graves; a transferência direta ou indireta da populaçáo 

civil do território ocupado; ataques dirigidos deliberadamente contra edifícios próprios a 

Culto religioso anes ciências, monumentos e hospitais e lusares em que se reúnam 

enfermos e feridos e que não sejam objetivos militares; matar OU ferir a traição as 

Pessoas da Nação ou exercito inimigo; declarar que n2o se dará quartel; saquear uma 

Cidade OU plaçfl; empregar venenos com amas envenenadas. gases asfixiantes, tóxicos 

e semelhantes ou clLlalquer líquido, material ou dispositivo anhloyo. balas clue se 

facilmente no corpo humano; empregar armas projetei$ matérias . que por sua 

própria natureza callseni danos supérfluos ou sofrirnentos desnecessários 011 produzam 

indiscriminados com vio]açáo do Direito Humanitário; COnleter liltrajes contra a 

dignidade da pessoa em tratamentos humilhantes e deyradatites; aproveitar a 

presença de civis ou de outras pessoas com O fim de obstar que deixando 

de operaçaes militares determinados pontos zonas OU forças militares. Provocar 

deliberadamente a inanição da população civil; recrutar ou alistar crianças menores de 

Clui~ire anos nas forças arniadas ou uri l i r i - las  para ativamente da hostilidades. 

NO caso de conflito armado que não seja de caráter ~nternacional mas que se constituam 

violaçòes graves das Convenções de Genebra de 1949 a exemplo os atos de 

vlolència contra a vida e a pessoa em 
especial 0 homicídio em todas as suas formas, as 

os tratamentos cruéis e a tortura, 0 fazer reféns, os ultrajes contra a 

dignidade pessoal em especial os tratamentos humilhantes e degradantes; também oritras 

ue não são de caráter internacional tais como 
V1olaç~e~  graves mesmo a conflitos 4 

dirigir deliberadamente ataques 
civil ou contra civis que não 

Panicipern diretamente das hostilidades, 
matar ou ferir a traição um combatente 



. . 
inimigo, submeter as pessoas que estejam em poder de outra parte no conflito a 

mutilações fisicas ou a experimentos médicos ou científicos de qualquer tipo. O 

Estatuto não se aplica a situações de distúrbios e tensões internas tais como motins. atos 

isolados e esporádicos de violência ou outros atos de carater semelhante. Entretanto se 

aplica aos conflitos armados que tenham lugar no território de um Estado quando hajam 

Um conflito armado prolongado entre as autoridades governamentais e grupos armados 

Organizados ou entre esses grupos. 

A partir de 1998 o estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional que esta 

para ser instalado com a jurisdição e competência para processar e julgar em âmbito 

planetário 0s crimes de genocidio, 0s crimes contra a humanidade. OS crimes de 

agressão e 0, crimes de guerra, 0 ~bje to  é o de escarmenta as ~ Ç Õ ~ s  criminosas 

Praticadas contra os direitos essenciais do ser humano a vida a liberdade a igualdade e a 

Segurança, os ,,imes indicados acima violam 0s alicerces do direito internacional que 

reconhece aos indivíduos a qualidade de sujeitos de direitos e deveres no campo 

internacional e que a sua abrangência trouxe para tais ações criminosas a denominação 

de Jelictcr l l r j s  e fendo por conseqüência de ser punidas no interesse da 

Comunidade O crime ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  é a violação pelo Estado de uma obrigação essencial 

a salvaguarda de interesses principais da comunidade ~nternacional. A paz almejada 

para este mundo fadigado e exaurido por tantas lutas frustradas deveria ser conseguida 

e o será quando em vez da força das armas os Estados entregarem a solução de seus 

diferendos ao Tribuna] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  e que a decisão prolatada fosse acatada e cumprida 

pela Parte vencida'03. 

--- 
l i 1 3  

Luis Irani de Araújo. ~ i ~ ~ i t ~  gternacional Penal. Forcnsc. Rio de Jíinciro. 2000 p 143 



É de longa idade a questão do tema Direitos Fundamentais que podem ser 

"Omeados também Direitos Humanos, ou ainda como celebra a constituição politica do 

japonês ao tratar no capitulo 111 dos Direitos e Deveres do Povo quando no seu 

a n i g ~  1 I apresenta 0s seguintes dizeres: O povo não será privado do gozo de nenhum 

dos direitos fundamentais humanos, A longa história dos Direitos Fundamentais pode 

Ser Sintetizada desde seu início com o aparecimento da M o p 1 ~  C7horta Libertatum, 

redigida em latim no ano de 12 15 e vertida em 14 15 para 0 idioma inglês, ate os dias de 

hoje. O anigo 39 da refenda carta determina que: Nenhum homem livre poderá ser 

detido ou encarcerado ou privado dos seus direitos OU dos seus bens nem considerado 

fora da lei, nem desterrado ou privado da sua posição de qualquer outra forma, nem 

usaremos de força contra ele nem ~rdenarernos a outros que O façam ao ser em virtude 

de sentenqa judicial dos seus pares e de acordo Com a lei do reino Artigo 40 - Não 

Venderemos, ou atrasaremos a ninguém 0s seus direitos ou a Justiça. 

Estas duas disposiçóes da Magna Carta estabelecem direitos fundamentais que 

não serão negados assim como os limites da atividade e do exercício do julgamento com 

a frase: ,ão ser em .iflude de sentença judicial dos Seus pares e de acordo com a lei 

do reino1. O texto ainda que conciso, marca um limite ao poder. A petição de direitos 

de 1629 e a lei do ~~b~~~ corpus de 1659 definem limites ao poder e conseqüentemente 

estabelecem direitos dos seres humanos. 



Em 1689 a declaração de direitos erigida pelos Lordes espirituais e temporais e 

pelos membros da câmara dos comuns determinaram "Que é ilegal a faculdade que se 

atribui a autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento (art I"); que, do 

mesmo rnodo, é ilegal a faculdade que se atribui a autoridade real para dispensar as leis 

OU o seu cumprimento, como anteriormente se tem verificado, por meio e uma 

usurpação notória; (a*. 20) que é ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa sem o 

concurso do Par-lamento, sob pretexto de prerrogativa, OU em época e modo diferente 

. . -  
~ O S  designados por ele próprio ( art, 4"); que não se exigirao fianças exorbitantes, 

' m P o s t ~ ~  excessivos e nem se imporão penas demasiado severas (an. 10')". 

Em 1776 a declaração de direitos da Virginia proclamou: "Todos os homens 

naasem igualmente livres e independentes, tem direitos certos, essenciais e naturais dos 

quais não podem, por nenhum contrato, privar nem espojar Sua posteridade: tais são o 

de gozar a vida e a liberdade com 0s meios de adquirir e possuir propriedades, de 

procurar obter a felicidade e a segurança (art. 1"); Toda autoridade pertence ao povo e 

Por Consequência dela se emana; 0s magistrados são seus mandatários. seus servidores, 

res~onsáveis perante ele em qualquer tempo (art. 2'); O governo é OU deve ser instituído 

Para O bem comum para a proteçáo e segurança do povo, a nação ou a comunidade Dos 

diversos métodos ou formas, ou melhor será o que possa garantir no mais alto grau. a 

realmente resguarde contra O perigo da má e a segurança e que mais 

administração.. .(an. 3 O); Nenhum homem e nenhum colégio ou associação de homens 

Pode ter outros para obter OU prestígios. particulares, exclusivos e 

distintos dos da comunidade a não ser em consideração e serviços prestados ao público; 
9 

e a esse titulo não serão nem transmissiveis aos descendentes. e nem hereditários; a 

.istrado, legislador ou juiz é absurda e contrária a 
Idéia e que um homem nasça ma3 



natureza (art. 40); T O ~ O  O poder de deferir a$ leis ou de embaraçar a sua execuçáo, 

qllalquer que seja a autoridade, sem consentimento dos representantes do povo, é um 

atentado aos seus direitos e não tem cabimento (art. 8'); Todas as leis tendo efeito 

'etroativo, feitas para punir delitos anteriores a sua existência, são opressivas, e é 

"Cessario evitar decretá-las (art. 9'); Em todos os processos por crimes capitais ou 

Outros todo indivíduo tem direito de indagar da causa e da natureza da acusação que lhe 

e intentada; tem de ser acareado com os seus acusadores e com as testemunhas; de 

apresentar ou requerer a apresentação de testemunhas e tudo que esteja ao seu favor, e 

exigir processo rápido por um júri imparcial e sua circunvizinhança. sem o 

Consentimento unânime do qual ele não poderá ser declarado culpado. Não pode ser 

forçado a produzir provas contra si próprio; e nenhum indivíduo pode ser privado de sua 

liberdade a não ser por julgamento de seus pares. em virtude da lei do país ( a n  10'); 

Não devem ser exigidas cauções excessivas, em impostas multas demasiadamente 

nem aplicadas penas cruéis e desusadas (art 1 I")." 

Em 1787 é uma constituição par 0s Estados Unidos da Anierica 

preâmbulo foi vazado nos sesuintes termos "Nós, O povo dos Estados Unidos, com 

0 fim e formar uma União mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade 

interna, prover a defesa comum, promover o bem estar geral e garantir para ~ Ó s  e para 

OS nossos descendentes os beneficias da liberdade. pr~mulyamos e estabelecemos esta 

para 0s Estados unidos as ~mérica".  

Em 1791 surgem as dez Primeiras emendas que vão consagrar direitos e 

garantias pessoais tais como liberdade de religião. e expressão e de imprensa; direitos de 

da). Direito do povo a inviolabilidade das suas pessoas, 
reuniao e de petição ( I0  emen , 



casas, documentos e haveres contra buscas e apreensões habitarias.. . (4" emenda); 

Direitos em matéria e para um julgamento justo em matéria criminal (5" e 6" 

emendas); Direitos em civil (7" emenda). "Não poderão ser exigidas fianças 

exageradas, nem impostas multas excessivas assim como penas cruéis e incomuns (8" 

emenda)". 

Na França aos dois de outubro de 1789 e estabelecida a declaração dos direitos 

do homem e do cidadão cujo preâmbulo é o seguinte: Os representantes do Povo francês 

em assembléia nacional, considerando que a ignorância 0 olvido e o 

aos Direitos do homem são a Única causa dos males públicos e da 

corrupção dos governos, resolvem expor em uma declaração solene OS direitos naturais, 

inalienáveis, imprescritiveis e sagrados do homem, afim de que esta declaração sempre 

presente a todos os membros do corpo social, permaneça sempre atenta aos seus direitos 

e deveres; a fim de que os hábitos do poder legislativo e do poder executivo possam ser 

a cada momento comparados com o objetivo de toda instituição política, e no intuito de 

Serem por ela respeitados para que as reclamações dos cidadãos hindamentadas daqui 

Por diante em principias simples e incontestáveis venham a manter sempre as 
1, 

Constituição venham a manter sempre a ~~ns t i tu ição  e O bem estar de todos.. . 

A declaração estabeleceu que OS homens nascem e ficam livres e iguais em 

direitos; que o fim de toda associação política e a conservaç80 dos direitos naturais 

imprescritiveis do homem e que estes direitos sã0 a liberdade, a propriedade, a 

Segurança e a resistência do homem à opressão; que a lei não deve estabelecer senão 

penas estritamente e evidentemente 
e ninguém pode Ser castigado senão em 

vinude de uma lei estabelecida e 
anteriormente ao delito e legalmente 



aplicada; e que todo homem há de ser julgado inocente enquanto não for declarado 

culpado; estabeleceu também a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento e 

opinião. 

Em I793 uma segunda declaração de direitos do homem e do cidadão sob a 

e~igrafe Indivisibilidade da República e admitida pela C O ~ V ~ ~ Ç ~ O  nacional 

estabelecendo que o fim da sociedade é a felicidade comum; e que o governo é 

instituido para garantir ao homem o gozo dos direitos naturais e imprescritiveis e que 

a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade; que a lei deve proteger a 

liberdade política e individual contra a opressão dos que governam; "que a lei não deve 

discernir senão penas estritamente e evidentemente necessárias: - AS penas devem ser 

P r o ~ o r c i o ~ ~ i ~  ao delito e úteis à sociedade (art. XV). Ninguém deve ser julgado e 

castigado senão ,quando ouvido ou lesalmente chamado e em virtude de uma lei 

promulgada anteriormente ao delito, A lei que castiga-se Os delitos cometidos antes que 

ela existi-se seria uma tirania: - o efeito r e t r o a t i ~ ~  dado a lei seria um crime (art XIV)." 

As declaraçòeS francesas de direitos vistas antes mantem a saga dos direitos 

fundamentais do ser humano determinando um limite ao poder. 

Em 1857 uma decisão da suprema cone americana trouxe verdadeiro regresso a 

idéia e que os homens nascem livres e iguais em direitos e obrigações. A decisão deu-se 

"0 caso Scott versus Sandford No caso Dred Scott 0 presidente Reger TaneJ' da Cone, 

em nome desta que o ~ 0 %  
resso havia excedido seus poderes constitucionais 

ao adotar o Acordo de Missoure, que P roibira a escravidão em alguns territórios. Na 

Verdade a decisão negara a cidadania aos afio-americanos. A conseqüência foi a guerra 



de secesão que terniinou dando fim a escravidão nos Estados Unidos embora com as 

Sequelas conhecidas. 

Entre 1914 a 1918 a primeira guerra mundial. Com o tini da guerra, de 19 19 a 

1920 os seguintes fatos: O tratado de Versalhes, a criação da liga das nações conhecida 

tanibém por sociedade das nações; na Alemanha a Constituição de Weimar; na Áustria 

de tribunal constitucional. 

A crise de 1929 temi como nos Estados Unidos, a ascensão ao poder de 

Franklin Roosevelt a instituição do New Deal e o inicio do fim da recessão americana. 

Na Europa, em contrapartida ali cessaram-se as ditaduras já existentes, surgiram outras, 

e n ia rc~u  a ascensão do Nazismo. 

Entre 1939 e 1945 a Segunda Guerra Mundial; 0s campos de extermínio e o 

Ilolocausto. 

Em 1944 a Ata de Chapultepeque; depois a Carta de São Francisco. Em 1948 a 

Declaração Internacional dos Direitos do Homem, modificada para a declaração 

Universal dos direitos do homem conforme proposta do delegado francès René Cassin, 

finalmente para declaração universal dos direitos humanos por propostas da 

uada dos Estados Unidos da América. E assim é que de Roosevelt, Elianor ai dele, 

foi proclamada no Palais Chaillot, em Paris aos dez de dezembro de 1948. 

A constituição americana de 1787 e suas dez primeiras emendas de 1791, 

e trabalho de personalidades com a têmpera e disposição, a exemplo, Jefferson, 

Hamilton e Jay foi com certeza O p ,imeiro contrato social definido pelos representantes 



de um povo, uma vez que a Magna Chana Libenatum fora escrita por nobres e subscrita 

Por João sem terra. 

Entre os direitos pessoais, humanos, fundamentais chamados de direitos 

inalienaveis na declaração de independência que os americanos ofertaram ao mundo: 

LL 

Consideramos que estas verdades são evidentes, que todos OS homens nasceram iguais, 

(lue foram dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão 

a vida, a liberdade e a busca da felicidade". Entre os direitos fùndanientais estão: 

L' 

Liberdade de de expressão e de imprensa; direitos de reunião e de petição (I0 

emenda); Direitos do povo a inviolabilidade de suas pessoas casas, documentos e 

haveres contra buscas e arbitraria (4" emenda). Direitos em matéria criminal, 

Para um julgamento justo em criminal e em matéria civel (5". 6" e 7" emenda); 

Onde nào poderem ser exigidas fianças exageradas, nem impostas multas excessivas 

assim como penas cméis e incomuns (8" emenda). 

A constituição japonesa promulgada em três de novembro de 1946 e que entrou 

em vigor aos três de maio de 1947 apresenta seus direitos fundamentais humanos, o 

respeito de todos como indivíduos; seu direito a vida. a liberdade e procura da 

a igualdade perante a lei, não havendo discriminação nas relações políticas, 

econÒmicas e sociais, por motivo de raça, credo, sexo, condição social ou origem de 

família 13 e 14). Ninguém privado da vida OU da liberdade. nem nenhuma 

pena criminal imposta a não ser com o processo estabelecido em lei (an. 31).  

A nomeada lei fundamental da república federal alemã. que a partir da década de 

"venta estendeu-se aos territórios de [este incluindo Berlin Oriental, na antiga 

república democritica alemã, consigna os seguintes direitos fundamentais: Dignidade 



do ser humano ( a n  1 ); Liberdade de ação; libérdade pessoal ( art. 2); Igualdade perante 

a lei (an. 3); Liberdade de crença, de consciência e de confissão; Liberdade de opinião 

(ans 4 e 5); Liberdades de reunião, de associação, de circulação e permanência de 

protissão (ans 8, 9, 1 1 e 12); ~ ~ ~ i ~ l ~ b i l i d a d e  domicílio (art. 13); Direito de asilo (art 16- 

A); Direito de petição (art  17). Além desses os direitos ao sesredo de correspondència e 

de Comunicações; Direitos de propriedade e sucessão, direitos decorrentes do casamento 

e direitos quanto ao ensino escolar (arts. 10, 7 e 6). 

A constituição do Reino da Bélgica consigna vários direitos fundamentais tais 

Como: Liberdade individual (art. 12); ~nviolabilidade de domicílio (an 15); Direito de 

Propriedade (a*, 16). Liberdade de culto e de opinião (art 19); Respeito a vida privada 

e familiar (an, 22). Direitos de viver sob ditames da dignidade humana tais como direito 

ao trabalho e i livre escola, a segurança social, a proteção da saúde. a ajuda social 

médica e jurídica, a habitação condigna, a pr0teçã0 do meio ambiente, ao 

desenvolvimento cultura e social (a*, 23); Direito de reunião e de associação. de petição 

e de segredo de correspondência (arts. 26, 27, 28 e 29). Não há a pena de confisco (art. 

17). 

A constituição do reino da Dinamarca espelha alyuns direitos fundamentais, tais 

Como a inviolabilidade da liberdade individual; qualquer indivíduo detido deve ser 

levado a presença do Juiz em e quatro horas; Direitos de recurso (art. 71, 1 ,  3, 4); 

Invi0labi1idade de domicílio, inviolabilidade do Direito de propriedade, liberdade de 

trabalho e igualdade de possibilidade, ensino gratuito as crianças, liberdade de opinião, 

de ,,sociaçã0 e união ( a n s  72, 73. 74, 76. 77- 78 e 79). 



A constituição do Reino da Espanha cónsigna entre os direitos fundamentais 0s 

Seguintes: Direito à vida, à integridade física e moral, a liberdade ideológica, religiosa e 

de culto, a liberdade e segurança; Direitos a honra. a intimidade pessoal e familiar e a 

imagem própria; O domicílio é inviolável, e garantido O segredo de comunicação ( ans. 

15, 16 , 17, 18, 1 ,  1 g 2 e 3 ) ;  A lei limita o uso da informática para garantir a honra e a 

intimidade pessoal e familiar do cidadão e o pleno exercício de seus direitos ( an. 18, 4); 

Direito de escolher livremente a sua residência (art. 19); E ainda direitos de exprimir e 

difundir livremente pensamentos, idéias, opiniões; De produção e criação literária, 

artística, científica e técnica; Liberdade de catedra; De comunicação e recepção livres, 

de informações verídicas(an, 20 letras a,b,c e d); Direitos de reunião e associação (ans 

21 e 22);  Direito a proteção efetiva de Juizes e tribunais (art 24.1); Direito a Educação 

(art. 27). 

A Lei Fundamental sobre a forma do Governo Finlandês (Regeringsform) sob o 

de direitos gerais e proteção jurídica dos cidadãos finlandeses menciona: Que os 

finlandeses são iguais perante a lei, e por conseguinte nenhuma pessoa será 

0bJet0 de tratamento diferente por causa de seu sexo, idade. origem, idioma, religião, 

ideias, opiniões saúde ou qualquer outra razão que diga respeito a sua própria pessoa; A 

criança será considerada como pessoa em pé de igualdade e terá direito. conforme seu 

EYau de desenvolvimento a pa*icipar nas decisões sobre questões que pessoalmente a 

afetem. Igualdade dos sexos na atividade social e na vida laboral (an. 5 ) ;  Direito a vida 

a âtividade tísica e moral e à liberdade e Segurança pessoais Ninguém pode ser 

Condenado a e nem ou submetido a qualquer tratamento que viole a 

dignidade humana . 6). , ~ i ~ ~ i t ~  de deslocação e de residència (a*. 7); Garantia para 

todos da intimidade, honra pessoal e inviolabilidade do domicílio. segredo de 



C0"espondência, comunicações telefinicas e outras quais quer; Liberdade de religião e 

de consciência; Liberdade de expressão; Liberdade de reunião e associação; Garantia e 

Propriedade privada (arts. 8, 9 , 10 , 10-A e 12). 

A constituição da república da Grécia loço no art. 2,l determina que: "O respeito 

e a Proteção do valor hulliano constituem obrigação primordial da república" na parte 11 

a constituição em visita trata das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. No 

a* 4, l :  "0s gregos são iguais perante a lei". Os homens e mulheres gresos têm direitos 

e obriçações iguais (a*, 4 , ~ ) ;  rodos tem o direito de desenvolver livremente a sua 

personalidade e pa*icipar na vida social, econômica e política do pai~(aft. 5.1); Gozam 

da proteção absoluta da sua vida, da sua honra, da sua liberdade, sem distinção de 

nacionalidade, raça, linçua, convicções religiosas OU políticas (art 5.2); A liberdade 

individual é inviolável 5,3); Direitos de petição. reunião e associação. liberdade 

quanto a afie, a ciência, a investigação e o ensino (arti 10. 11, 12 e 16); O direito de 

Propriedade é assegurado (a*, 17); O segredo de corres~ondència e a liberdade de 

Com~nicações $0 absolutamente inviolaveis ( a d  19). 

A constituição da república italiana determina que esta reconhece e garante 0s 

direitos inviolaveis do homem, seja como ser individual, seja no seio da sociedade em 

que desenvolve sua personalidade,, (art 2). Todos 0s cidadãos tem a mesma dignidade 

Social e são iguais perante a lei, sem descriminação, de sexo, de raça. de lingua, de 

religião, de opiniões de condições pessoais e sociais (an. 3); NO que respeita 

aos direitos e deveres dos cidadãos: A liberdade individual é inviolável. Não é admitida 

forma de detenção, inspeção ou c] 
,aIquer outra restrição a liberdade individual, 

a ser por determinação da autoridade judicial e unicamente nos casos e formas 



Previstos em lei ... E punida toda a violência fisica ou moral contra as pessoas 

submetidas a qualquer restrição da liberdade (art. 13). O domicilio é inviolável; a 

liberdade e o segredo de correspondência e de qualquer outra forma de comunicação são 

inviolaveis; O direito de circulação é amparado; OS direitos de reunião, de associação de 

religião e de manifestação encontra-se assegurados (aris 14, 15, 16. 1 7. 18. 19 e 2 I ) .  A 

expressa proibição no que concerne a capacidade jurídica a nacionalidade ao nome que 

dessa forma não podem ser perdidos por motivações políticas; Nenhum tributo pessoal 

OU patrimonial, podem ser imposto a não ser por lei (arts. 22 e 23). Todos 0s cidadãos 

Podem recorrer à justiça, e ninguém pode ser privado do juiz natural designado pela lei 

(ans. 24 e 2 5 )  A arte e a ciência são livres inclusive Seu ensino (afi 33). 

A ~ o n s t i t ~ i ~ ã ~  do reino dos paises baixos inicia com a afirmação dos direitos 

fundamentais. ~~d~~ os que se encontra nos Paises Baixos são. em iguais circunstâncias 

tratado de forma igual, ~ ã o  é permitida qualquer discriminação seja ela fundada na 

religião. nas convicções políticas, na raça, no sexo ou noutro motivo (ari. 1); os 

holandeses tem iyual acesso à função ~ública; o direito de eleger e de ser eleitos aos 

o r . @ ~ ~  representativos; O direito de apresentar petições escritas as autoridades 

Competentes (ans, 3 , 4 e 5 ) ;  Tem o direito de manifestar Suas C O ~ ~ ~ C Ç Õ ~ S  politicas ou 

religiosas (,a, 6);  são reconhecidos 0s direitos de ~ S S O C ~ ~ Ç ~ O ,  reunião. O respeito pela 

vida privada incluindo a e difusão de dados pessoais (ari 10). Sã0 assegurados 

OS direitos à inteçridade fisica, a inviolabilidade de domicílio ao segredo de 

Co"espondência, e comunicação telefônica ou telegráfica, à propriedade (ans  11,  12 , 

13 e 14). É o direito liberdade (an. 15). Ninguém pode Ser subtraído contra 

a sua Vontade do juiz que a lei lhe designou (art 17), 



A constituição da república portuiueia consagra alguns princípios aos quais 

denomina Direitos e deveres Fundamentais. No art. 16 esclarece o âmbito e sentido dos 

fundamentais - determinando que os direitos fundamentais consagrados a 

não excluem quaisquer outros constantes das leis e as regras aplicáveis de 

direitos internacional, Determina ainda que os preceitos constitucionais e legais 

aos direitos fundamentais devem ser interpretados e interados de harmonia 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem. NO que respeita a força jurídica, o 

artigo 18 ei<plicita: 0s constitucionais respeitantes aos direitos. liberdades e 

garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as autoridades públicas e privadas. 

Entre os direitos elencados estão o acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva (an. 

20); Os direitos de existência (a* 21). No capitulo dos Direitos. Liberdades e garantias 

encontram -se no a* . 2 4  . A vida humana é inviolável (1). Em Caso algum haverá pena 

de morte ( 2 )  Quanto ao direito à integridade pessoal O an. 25: A integridade moral e 

fisica das pessoas 6 inviolável (1). Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos 

OU penas cniéis, degradantes ou desumanos (2). Outros direitos pessoais: a todos são 

reconhecidos os direitos à identidade pessoal, a0 desenvolvimento da personalidade, a 

capacidade a cidadania, ao bom nome e reputação. 4 imagem. à palavra. à reserva 

da intimidade da vida pfivada e familiar e à p'0te~ão legal contra quaisquer forma de 

discriminação (art, 26 7 1 )  Direitos liberdade e a segurança (an. 27); OS limites da 

aplicação da lei das penas e das medidas de segurança. encontra-se nos afie 29 

e 30. o instituto do hibeas corpus está evidenciado no an. 3 1 as garantias do processo 
. . 

criminal encontram se no 
32, entre 0s direitos também se incluem a inviolabilidade 

de domicílio e da a liberdade de expressão e informação, a liberdade 

de imprensa e de comun~cação social, a liberdade de consciência de religião ou de culto, 



a liberdade de criação cultural, a liberdade'de apreender e ensinar, o direito de 

deslocação e de emigração, o direito de reunião e de manifestação, a liberdade de 

associação, a liberdade de escolha de profissão e aceso a fbnção pública (arts. 34, 37, 38 

41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47). Os direitos liberdades e garantias de participação política 

estão fixado nos arts 48, 49 e 50. os direitos de petição e de ação popular (arts 52); 

Direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores e inclusive a de segurança no emprego 

(art. 53); A liberdade sindical (art. 55) ;  O direito de greve e a proibição do lock-out (art. 

57); Entre 0s direitos econômicos, o direito ao trabalho (art. 58); E entre aos direitos e 

deveres sociais: A segurança social e a solidariedade; a saúde; a habitação e o 

urbanismo; o anibiente e a qualidade de vida; A família. a paternidade e a maternidade, 

a infancia, a juventude e os cidadãos de deficiência. e a terceira idade (arts. 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72). Entre os direitos e deveres culturais: Educação, 

cultura e ,-iencia, ensino, ensino particular e cooperativo, universidade e a 

panicipaçào democrática no ensino, f j ição e criação cultural, cultura tísica e desporto 

(aQ. 73 a 79). 

9.1 A Constituição da República Federativa do Brasil 

Os direitos e garantias fundamentais encontram-se em substâncias sob ao 
' e coletivos no art. 5' da Constituição da de direitos e deveres individuais 

República ~ ~ d ~ ~ ~ ~ i ~ ~  do ~ ~ ~ ~ i l  promulgada aos cinco de outubro de 1988. encontra-se 

"0 art. 50 e seus 78 incisos a e de janeiro de 2005. quando entrou em vigor a 



emenda constitucional numero 45. os direitos hndamentais são em síntese o direito a 

vida, a liberdade a igualdade a segurança e a propriedade; direito de igualdade entre 

homens e mulheres; Liberdade de expressão, de resposta de crença, e consciência, de 

cOnvicção filosófica, liberdade no que respeita a atividade intelectual, artística, 

cientitica, de comunicaçáo; Inviolabilidade do lar, da correspondência, das 

Comunicações telegráficas, de dados, e das comunicações telefônicas; Liberdade de 

trabalho, oficio ou profissão; Liberdade de associação e de reunião; O direito de 

Propriedade; são proibidos a tortura e qualquer outro tratamento desumano ou 

degradante. sâo 0s direitos referentes a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem as pessoas , A defesa do consumidor. As garantias hindanientais constam de 

hábeas corpus, mandado de segurança, mandado de segurança coletivo. hábeas data, 

mandado de injunção Direito de petição. A Ç ~ O  popular. A emt3lda 45. revelou um novo 

direito fiindamental ao acolher a tese da razoável celeridade proce~~uai  incluindo e 

acrescentando no artigo 5" o inciso LXXVIII. 

Em um outro passo a leitura que o S.T.F. fazia O tratar do in fine do 2' art. 5" 

era a de que ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ,  Tratados e Convenções Internacionais, internados no 

Ordenamento brasileiro conheciam e vigor infraconstitucional. Entretanto O S.T.F. não 

podia descrer da existência em particular, dos atos que internaram no ordenamento 

Jurídico brasileiro o seguinte: decreto 40191 referente a Convenção contra a Tortura e 

rradantes; Do decreto 592192 Outros Tratamentos ou Penas Cruéis desumanos ou de.5 

referente ao pacto ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ j  sobre direitos civis e politicos e 0 decreto 678 referente 

a convenção ameicana sobre direitos humanos. 



Com a edição da emenda constitucional '45/2004, por certo frente ao disposto nos 

Parágrafos 30 e 40 do art, 50 que vieram a luz por força daquela emenda e tendo o 

amparo do parágrafo primeiro do mesmo art 5 9  a leitura deve passar a ser de nível 

constitucional e assim por certo aplicação imediata ao só do conceito internacional 

sobre o crime de tortura e penas desumanos ou degradantes como também as 

garantias judiciais expressas tanto no art. 8" da convenção americana sobre direitos 

humanos como as garantias expressas no art. 14 do pacto internacional dos direitos civis 

e ~ o l i t i c ~ ~ ;  E isto uma vez que a partir deste ano de 2005 O Brasil passou a se submeter 

ajurisdição do Tribunal Penal internacional, na forma acentuada no 5 4' do artigo 5". 



A Vigilância e a Inyerência a que se obrigaram Estados soberanos e ao redor 

deles. as O%anizações Internacionais tem por fundamento a missão precipua de evitar 

OS horrores, as perseguições, as guerras, a destruição dos valores e a destruição da 

própria humanidade. 

0 estabelecimento do Tribunal Penal Internacional Permanente pode ter o 

condão de afastar a crítica de Herbert Hart quando afirma que a estrutura formal do 

Direito lnternacional a que faltam um poder legislativo, tribunais com jurisdições 

obrigatórias e sançbes oficialmente organizadas aparece a olhos inocentes de forma 

muito diferente da do direito interno e mais alem afirma que ''por isso, tem sido 

Sustentado que a Guerra a por termo a um Tratado pelo qual a potencia derrotada cede 

Território , ou assume obfigaçóes ou aceita qualquer forma diminuída de independência, 

6 essencialmente um ato legislativo; porque como a legislação é uma alteração jurídica 

imposta, E logo depois estende que o direito interno nHo reconhece mas o direito 

104 
internacional tem reconhecido a validade de acordos extorquidos pela violência . 

O estabelecimento do Tribunal penal Internacional Permanente, embora de 

Jurisdição complementar tem a missão de exercer a persecução criminal daqueles 

crimes enunciados e definidos no Estatuto de Roma. 

Com isto o, Hino a Paz: 



LL Vejo o sanyue correr nos campos de baíalha 

Terror e aflição nas faces estampadas! 

Guerra: Esse terrível flagelo que s7espelha 

Ceifando vida! Amor: na profùndeza do nada." 

(do Livro de Luis Ivani de Arnorim Araújo, Direito Internacional Penal) 

A paz não é só estabelecida por Tratados depois de ações bélicas ou mesmo de 

Guerra total; a par também decorre da observação plena dos direitos essenciais do ser 

humano; a paz decorre também da ob~ervação da integridade fisica e mental do ser 

humano; a paz também decorre de que direitos lídimos estejam assegurados não só no 

Papel mas também em sua no dia a dia, no passar das vidas. A paz é também a 

~ ~ s e r - a ç à o  da justiça. 

Cabe o elaborado por Ângelo Luis de Souza Vargas ao fazer a 

aPresentaçào da obra de Selma Regina Aragão "Direitos humanos na ordem mundial", 

<i 

No mundo em que vivemos não há lugar para a ingenuidade nem para a inocência; 

parte vitimas, parte réus, e todos c~mplices viajando todos no mesmo barco, 

estamos condenados à solidariedade" 

Por fim a exclamação com a vibração de um novo clamor por dignidade , justiça 

paz. 
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ANEXOS 



O PACTO DA SOCIEDADE DAS NACOES 

AS  ALTAS PARTES CONTRATANTES 

Considerando que, para desenvolver a cooperação entre as nações e para lhes 

garantir paz e segurança, é necessário aceitar certos compron~issos tendentes a evitar a 

guerra, manter publicamente relações internacionais fundadas na justiça e na honra, 

rigorosamente as prescrições do Direito Internacional. reconhecidas, de hoje 

em dia, como regra de procedimento efectivo dos Governos, fazer imperar a justiça e 

escmpulosamente todas as dos tratados nas reciprocas relações 

entre os povos organizados, adoptam o presente Pacto que cria a Sociedade das Nações. 

ARTIGO l0 

São membros da Sociedade das Nações aqueles de entre 0s 

signatários cujos nomes figuram no 1 "  Anexo do presente Pacto, 

assim como 0s Estados, por igual forma nomeados no 2". Anexo, que 

tiveram concordado com o presente Pacto sem reserva alguma por 

de uma declaração entreyue no Secretariado dentro do prazo de 



dois meses, contado da entráda em vigor do Pacto e da qual será feita 

notificação aos outros Menibros da Sociedade. 

2. Todo e qualquer Estado, Domínio OU Colônia não designado em 

Anexo e que se governe livremente pode vir a ser Membro da 

Sociedade, se a sua admissão for aprovada pelos dois terços dos 

Membros da Assembléia, contanto que dê garantias efectivas da sua 

sincera intenção de observar os seus compromissos internacionais e 

aceite o regulamento estabelecida pela Sociedade no tocante aos seus 

efectivos e armamentos militares, navais e aéreos. 

Qualquer Membro da Sociedade, mediante aviso com antecipação de 

dois anos, pode dela retirar-se. desde que tenha cumprido até a data da 

sua saída todas as suas obrigações internacionais sem exclusão das 

que fazem parte do presente Pacto. 

ARTIGO 2O. 

A ação da Sociedade, tal qual é definida no presente Pacto. exerce-se por meio e 

uma Assembléia e de um Conselho, por um Secretariado permanente. 



RTIGO 3". 

1. A Assembléia compõe-se de Representante dos Membros da Sociedade. 

2. Reúne-se em datas fixas e em qualquer época, sempre que as circunstâncias 

o exigirem, na sede da Sociedade ou em qualquer outro local previaniente 

designado. 

3. A Assembléia toma conhecimento de todos OS assuntos que entram na esfera 

actividade da Sociedade ou que possam alterar a paz mundial. 

4. Cada Membro da Sociedade não pode ter mais de 3 Representantes na 

Assembléia e dispõe de apenas 1 voto. 

ARTIGO 4O. 



1 .  O Conselho é composto pelos Representantes das principais Potências 

aliadas e associadas e pelos Representantes de outros quatro Membros da 

Sociedade. Estes quatro Membros da Sociedade são designados livremente 

pela Assembléia em épocas a sua escolha. Enquanto se não fizer a primeira 

designação destes quatro Membros da .Sociedade, são Membros do Conselho 

os Representantes da Bélgica, Brasil, Espanha e Grécia. 

2. O Conselho pode, com a aprovação da maioria da Assembléia, designar 

outros Membros da Sociedade cuja representação no Conselho será, desde 

então, permanente. Com a mesma aprovação pode também indicar outros 

Membros da Sociedade que serão escolhidos pela Assembléia para serem 

representados no Conselho A Assembléia fixa as regas para as eleições dos 

Membros não .permanentes no Conselho, especialmente as que dizem 

respeito a duração do Mandato e as condições de reeleição, sendo exigida 

para a destas medidas uma maioria de dois terços da votação da 

Assembléia. 

3 .  O Conselho reúne-se sempre que as circunstâncias O exigirem e pelo menos 

uma vez no ano, na sede da Sociedade ou em qualquer outro local 

previamente designado. 



4. O Conselho toma conhecimento de todos os assuntos pertinentes a esfera da 

actividade da Sociedade ou que possam alterar a paz mundial. 

5. Sempre que o Conselho tenha de tratar de quaisquer assuntos que interessem 

particularmente a um Membro da Sociedade que não tenha representação no 

Conselho, será este convidado a fazer-se representar. 

6. Cada Membro da Sociedade representado no Conselho dispõe de um único 

voto e não pode ter mais de um representante. 

ARTIGO 5O. 

1. Salvo expressa disposição em contrário do presente Pacto ou das cláusulas 

do presente Tratado, as decisões da Assembléia OU do Conselho são tomadas 

por unanimidade dos Membros da Sociedade representados na reunião. 

2. Todas as questões de processo apresentadas nas reuniões da Assembléia ou 

do Conselho, incluindo a designação das comissões encarregadas de inquirir 

pontos particulares, serão resolvidas pela Assembléia ou pelo Conselho, 

sendo as respectivas decisões tomadas pela maioria dos Membros da 

Sociedade representados na reunião. 



3 .  Tanto a prinieira reunião da Assembléia como a primeira reunião do 

Conselho serão convocadas pelo Presidente dos Estados Unidos da América. 

ARTIGO 6O. 

I O Secretariado permanente fiinciona na sede da Sociedade. E composto por 

um Secretário-Geral e pelos Secretários e demais pessoal necessário. 

2, O primeiro secretário-Geral está indicado no Anexo. De futuro, o Secretário- 

Geral será nomeado pelo Conselho com aprovação da maioria da 

Assembléia. 

3 ,  0 s  Secretários e o pessoal do Secretariado são nomeados pelo Secretário- 

Geral com a aprovação do Conselho, 



4. O Secretário-Geral da Assembléia e, por direito próprio, Secretário-Geral da 

Assembléia e do Conselho. 

5. As despesas da Sociedade ficam a cargo dos Membros da Sociedade na 

proporção decidida pela Assembléia. 

ARTIGO 7O. 

1. A sede da Sociedade é em Genebra. 

2. 0 Conselho pode em qualquer altura domicilia-Ia noutro local 

3. Todas as funções da Sociedade OU .dos serviços que lhe dizem respeito, 

incluindo o Secretariado, são igualmente acessíveis aos homens e às 

mulheres. 



4. Os Representantes dos Membros da Sociedade e os seus agentes gozam no 

exercício das suas hnções das imunidades e privilégios diplomáticos. 

5 .  São inviolaveis os edifícios e terrenos ocupados pela Sociedade para os seus 

serviços ou reuniões. 

ARTIGO 8O. 

1 .  Os Membros das Sociedade reconhecem que a manutençgo da paz exige a 

redução dos armamentos nacionais a0 mínimo compativel com a segurança 

nacional e com a efectivação das obrigações internacionais. 

2 .  O Conselho, atendendo a situação geográfica e as condições especiais de 

cada Estado, preparará os planos desta redu~ão. que serão submetidos ao 

exame e decisão dos diversos Governos. 



3 .  Estes planos farão objecto de um novo exame e, se necessário for, de uma 

revisão de dez em dez anos pelo menos. 

4. Uma vez adoptado pelos vários Governos, o limite fixado para os 

armamentos não pode ser excedido sem consentimento do Conselho. 

5. Considerando que o fabrico particular de munições e de material de ,guerra 

suscita graves objecções, os Membros da Sociedade encarregam o Conselho 

de providenciar a fim de evitar os seus perniciosos efeitos, tendo em linha de 

conta as necessidades dos Membros que não podem fabricar as munições e o 

material de guerra necessário a sua segurança. 

6. Os Membros da Sociedade comprometem-se a trocar pela forma mais franca 

e completa todas as informações relativas a escolha dos seus armamentos, 

programas militares, navais e aéreos, e ao estado daquelas dentre as suas 

indústrias de serem utilizadas para a guerra. 



ARTIGO 9O. 

Será constituída uma comissão permanente para dar ao Conselho parecer sobre a 

execução do disposto nos artigos 1". e 8'. e, de uma maneira gera, sobre assuntos 

militares, navais e aéreos. 

ARTIGO loO 

Os membros da Sociedade comprometem-se a respeitar a manter contra toda e 

qualquer agressão externa a integridade territoria1 e a independència política 

actual de todos os Membros da Sociedade. Em caso de agressão, ameaça ou 

perigo de agressão, o Conselho tomará as providências necessárias para assesura 

a execução desta obrigação. 

ARTIGO 1 I". 

1 Declara-se expressamente que clualrluer guerra ou ameaça de guerra que 

afecte. directamente ou não, alguns Membros da Sociedade interessa a toda a 



Sociedade e que esta deve tomar as medidas próprias para salvaguardar 

eficazmente a paz das nações. Em tal emergência, a pedido de qualquer 

Membro da Sociedade, o Secretário-Geral convocará imediatamente o 

Conselho. 

2. Mais se declara que qualquer Membro da Sociedade tem direito, a título 

amigável, de chamar a atenção da Assembléia ou do Conselho para qualquer 

circunstância susceptível de afectar as relações internacionais e de perturbar 

conseqüentemente a paz ou o bom entendimento entre as nações de que 

depende a paz. 

ARTIGO 13O. 

1.  0 s  Membros da Sociedade acordam em que se surgir entre eles qualquer 

diferendo de ser, na sua opinião. resolvido por uma solução 

arbitral ou judicial e se o diferendo se não puder dirimir pela via diplomática 

submetem integralmente a questão a uma decisão arbitra1 ou judicial. 

2. 0 s  diferendos relativos a interpretação de um tratado, a qualquer ponto do 

Direito ~~ te~nac iona l ,  a existência de qualquer facto que, verificado, 



constituiria a violação de um compromisso internacional ou a extensão ou 

natureza da reparação devida por tal violação, são considerados como 

assuntos geralmente susceptíveis de uma solução arbitra1 ou judicial. 

3 .  O pleito será submetido ao Tribunal Permanente de Justiça Internacional ou 

qualquer jurisdição ou tribunal designado pelas partes ou previsto nas suas 

anteriores convenções. 

4. 0 s  Membros da Sociedade comprometem-se a executar de boa fé as 

sentenças proferidas e não recorre a guerra contra qualquer Membro da 

Sociedade que com elas se conforme. No caso de inexecução da sentença, o 

Conselho proporá as medidas necessárias para garantir o respectivo 

cumprimento. 

ARTIGO 14". 

O Conselho fica encarresado de elaborar um projeto do Tribunal Permanente de 

Justiça Internacional e de o submeter aos ~ ~ ~ b r o s  da Sociedade. Competirá a 

este Tribunal conhecer todas as questões de carater internacional que as panes 

lhes submetam, Dará também 0 seu parecer consultivo sobre qualquer diferendo 



ou quaisquer outros assuntos que lhe sejam submetidos pelo Conselho ou pela 

Assetnbleia. 

ARTIGO 15'. 

1 .  Se surgir entre os Membros da Sociedade qualquer divergência susceptível 

de provocar uma ruptura de relações e se essa divergência não for submetida 

à arbitragem ou a uma decisão judicial prevista pelo artigo 13"., acordam 0s 

Membros da Sociedade em levar a questão ao Conselho. Para esse efeito 

basta que um deles comunique o teor do diferencio ao Secretario-Geral, que 

tomará as providências necessárias para um inquérito e exame completos. 

2. No mais curto prazo, devem as partes comunicar-lhe uma exposição da 

desinteligência com todos OS factos pertinentes e peças justificativa, cuja 

imediata publicação o Conselho pode ordenar. 

3. O Conselho esforçar-se-a por resolver 0 pleito. Se O conseguir, publicará, na 

medida em que o julgar útil, Uma exposição relatando os factos, as 

explicações que eles comportam e 0s termos da sua resolução. 



4. Se o pleito não se puder decidir, o Conselho redigirá e publicará um 

relatório, votado, quer por unanimidade, quer por maioria de votos, para 

fazer conhecer as circunstâncias .do pleito e as soluções que recomenda 

como mais equitativas e apropriadas. 

5 .  Qualquer Membro da Sociedade representado no Conselho pode também 

publicar uma exposição dos motivos do diferendo e das suas conclusões 

próprias. 

6. Se o relatório do Conselho for aceite por unanimidade, os Membros da 

Sociedade comprometem-se a não recorrer à guerra contra qualquer parte 

que se conforme com as conclusões do relatório. não contando o voto dos 

representantes das partes para o cálculo daquela unanimidade. 

7 .  Se o Conselho não conseguir fazer aceitar o seu relatório por todos os 

Membros que não sejam os representantes de qualquer pane do diferencio, 0s 

Membros da Sociedade reservam-se O direito de agir como julgarem 

necessário para a manutenção do Direito e da Justiça. 



8.  Se uma das partes pretender e o Conselho reconhecer que o diferendo 

respeita a Lim assunto que o Direito Internacional releya a competência 

exclusiva dessa parte, o Conselho certificá-lo-á m relatório, sem recomendar 

qualquer solução. 

9. O Conselho pode em todos os casos previstos no presente artigo submeter o 

difere& a Assembléia . Esta, a requerimento de uma das partes, deverá 

ocupar-se também do diferendo, devendo tal requerimento ser apresentado 

dentro do prazo de 14 dias a contar do momento em que o diferetido foi 

presente ao Conselho. 

10. Eni todos os assuntos subnietidos à Assembléia, as disposições do presente 

artigo e do artigo 12"., relativos a acção e aos poderes do Conselho, aplicam- 

se também a acção e ao$ poderes da Assembléia. Entendido fica que um 

relatório feito pela Assembléia com a aprovação dos representantes dos 

Membros da Sociedade representados, com exclusão, em cada caso, dos 

representantes das Partes, produz 0 mesmo efeito que um relatório do 

Conselho adoptado pela unanimidade dos seus Membros que não sejam 

representantes das parte. 

ARTIGO 16". 



i .  Se um Membro da Sociedade 'recorrer a guerra em contrário dos 

compromissos assumidos pelos artigos 12"., 13". ou 1 5'. , ficará ip.ro .jircio 

considerado como tendo cometidoum acto de guerra contra todos os outros 

Membros da Sociedade. Estes comprometem-se a cessar imediatamente com 

ele todas as relações comerciais ou financeiras, proibir todas as relações 

entre os seus nacionais e os Estados infractor do Pacto e a fazer cessar todas 

as comunicações financeiras, comerciais ou pessoais ente os nacionais deste 

Estado e os de qualquer outro Estado, que seja ou não menibro da Sociedade. 

2. Neste caso, o Conselho tem o dever de recomendar aos Diversos Governos 

interessados os efectivos militares, navais e aéreos com os quais os Membros 

da Sociedade contribuirão respectivamente para as forças armadas destinadas 

a fazer respeitar os compromissos da Sociedade. 

3.  0 s  Membros da Sociedade acordam ainda em se prestar mútuo apoio na 

aplicação das medidas econòmicas e financeiras a tomar em virtude do 

presente artigo para reduzir ao mínimo as perdas e 0s inconvenientes que dai 

passam resultar. Dar-se-ão também mútuo apoio para resistir a qualquer 

medida especial dirigida contra um deles pelo Estado infractor do Pacto, 

Tomarão as disposições necessárias para facilitar a passagem através do seu 



território das forças de qualquer Membro da Sociedade que tome pane numa 

acção comum para fazer respeitar os compromissos da Sociedade. 

4. Pode ser expulso da Sociedade qualquer Membro que se torne culpado da 

violação de qualquer compromisso resultante do Pacto. A expulsão será 

decretada pelo voto de todos os outros Membros da Sociedade representados 

no Conselho. 

ARTIGO 17O. 

1. Em caso do diferendo entre dois Estado, que façam parte da Sociedade ou 

dos quais apenas um seja consócio, O Estado OU Estados estranhos a 

Sociedade são convidados a submeter-se as obrigações que se impõe aos 

seus Membros no tocante a regulamentação do diferendo, nas condições 

consideradas justas pelo Conselho. Se este convite for aceite, as disposições 

dos 12'. a 16' aplicam-se sob reserva das modificações julgadas 

necessárias pelo Conselho. 



2. Logo a seguir a este convite, o Conselho abre um inquérito sobre as 

circunstâncias do diferendo e propõe as medidas que lhe pareçam adequadas 

e mais eficazes na hipótese apresentada. 

3. Se o Estado convidado, recusado aceitar as obrigações de Membro da 

Sociedade no que respeite a re~ufamentação do diferendo, o Conselho pode 

tomar todas as medidas e fazer todas as propostas de natureza a prevenir as 

hostilidades e a consesuir a solução do conflito. 

ARTIGO 18". 

Qualquer tratado ou compromisso internacional concluído de hoje para o futuro 

por um Membro da sociedade deverá ser imediatamente reçistrad~ pelo 

Secretariado e por ele publicado O mais depressa possível. Nenhum destes 

tratados ou compromissos internacionais será obrigatório antes do respectivo 

registro. 



ARTIGO 19O. 

A Assembléia pode, de tempos, convidar os Membros da Sociedade a proceder a 

um novo exame dos tratados que se tornarem inaplicáveis, assim como das 

situações internacionais, por via de cuja continuação poderia perigar a paz 

mundial. 

ARTIGO 20". 

1. Os Membros da Sociedade reconhecem, cada qual no que lhe diz respeito, 

que o presente Pacto revoga todas as obrigações ou entendimentos 

incompatíveis com os seus termos e comprometem-se solenemente a não 

contratar para o fùturo outros semelhantes. 

2. Se antes da sua entrada na Sociedade, um Membro tiver assumido obrigações 

incompatíveis com os termos do Pacto, deve tomar providências imediatas 

para se exonerar de tais obrigações. 



ARTIGO 21° 

Os compromissos internacionais. tais como tratados de arbitragem, 

entendimentos regionais, como a doutrina Monroe, que asseguram a manutenção 

da paz, não são considerados incompatíveis com nenhuma das disposições do 

presente Pacto. 

ARTIGO 22O. 

1. 0 s  princípios seguintes aplicam-se as colônias e aos territórios que, em 

conseqüências da guerra, deixaram de estar sob a soberania dos Estados que 

precedentemente os governavam e que são habilitados por povos ainda 

incapazes de se dirigirem por si próprios nas condições panicularmente 

dificeis do mundo moderno. O bem-estar e o desenvolvimento desses povos 

constituem uma missão sagrada de civilização, donde a conveniência de 

incorporar no presente Pacto as garantias para o cumprimento desta missao, 



2. O melhor método para realizar praticamente este principio é confiar a tutela 

desses povos as Nações adiantadas que, pelos seus recurso, experiências ou 

situação çeoçráfica, estejam mais habilitadas a assumir esta responsabilidade 

e que consintam em a aceitar: exercerão esta tutela como mandatários e em 

nome da Sociedade. 

3. O caráter do mandato deve diferir conforme o grau do desenvolvimento da 

população, a situação geográfica do território, as suas condições econòmicas 

e quaisquer outras circunstâncias análogas. 

4. Certas comunidades, outrora pertencentes ao Império Otomano, atingiram 

um grau de desenvolvimento tal que a sua existência como nação 

independentes pode ser provisoriamente reconhecida, sob condição de que a 

sua administração seja guiada pelos conselhos e ajudada pelo mandatário até 

que ao momento em que sejam capazes de gozar de autonomia Para escolha 

do devem ser previamente tomados em consideração os votos 

dessas comunidades. 

5. 0 grau de desenvolvimento em que Se encontram outros povos, 

especialmente os da África Central. exige que O mandatário assuma a 

administração do seu território em condições tais que, com a proibição de 



abusos, como o tráfico de escravos, de arrnas e do álcool, garanta a liberdade 

de consciência e de religião. sem outros limites que não sejam os impostos 

pela manutenção da ordem pública e dos bons costumes, a proibição de 

estabelecer fortificações ou bases niilitares ou navais e dar aos indígenas 

uma instrução militar para o policiamento ou defesa do território e que 

garanta a também aos outros Membros da Sociedade condição de igualdade 

para a permuta e comercio. 

6. Finalmente, há território, tais como O Sudoeste Africano e certas ilhas do 

Pacifico Austral, que, em conseqüência da fraca densidade da sua p o p u l a ~ ~ ~ ,  

da sua diminuta superficie, do seu afastamento dos centros das Civilização, 

da sua contigüidade geográfica com o território do Mandatário ou de 

quaisquer outras circunstancias, não poderiam ser melhor administrada que 

pelas leis do mandatário, como parte integrante do seu território, sob reserva 

das garantias previstas acima no interesse da população indígena. 

7. O deverá sempre enviar ao Conselho em relatório anual 

respeitante aos territórios de que está encarregado. 

8 se o grau de autoridade de fiscalização ou de administração a exercer pelo 

Mandatário não tiver sido objecto duma convenção anterior entre os 



Membros da Sociedade, o Conselho elaborará expressamente um Estatuto 

sobre tais pontos. 

9. Uma comissão permanente será encarregada de receber e examinar 0s 

relatórios anuais dos Mandatários e de dar ao Conselho o seu parecer sobre 

todas as questões relativas a execução dos Mandatos. 

ARTIGO 23O. 

Sob reserva e em conformidade com as disposições das convenções 

internacionais actualmente existente ou das que se concluírem ulteriormente, 0s 

Membros da Sociedade: 

a) Esforçar-se-ão por assegurar e manter as condições de trabalho 

equitativas e humanas para o homem, mulher e criança nos seus 

próprios territórios, assim Com0 em todos OS países os quais se 

estendam as suas relações de comércio e de indústria, e, nesse 

intuito, deverão criar e manter as 0rganiZa~Ões internacionais 

necessárias; 



b) Con~prometer-se-ão a assegurar o tratamento equitativo das 

populações indígenas dos territórios submetidos a sua administração; 

c) Encarregarão a Sociedade da fiscalização geral dos acordos relativos 

ao tráfico das mulheres, das crianças, do Ópio e de outras drogas 

nocivas; 

d) Encarregarão a Sociedade da fiscalização geral do comercio de armas 

e munições com os países onde a fiscalização deste comercio é 

indispensável ao interesse comum; 

e) Tomarão as disposições necessárias para assegurar a garantia e 

manutenção da liberdade de comunicações e transito, e assim como 

um tratamento equitativo do comércio de todos os Membros da 

Sociedade, ficando entendido que as necessidade especiais das 

regiões devastadas durante a guerra de 1914-1918 deverão ser 

tomadas na devida consideração; 

f) Esforçar-se-ão por tomar medidas de ordem internacional para 

prevenir e combater as doenças. 

ARTIGO 24O.  

1. Sob reserva e consentimento das partes, serão colocadas sob a autoridade da 

Sociedade todas as repartições internacionais anterioI-mente estabelecidas por 

força de tratado colectivo. Quaisquer outras repartições internacionais e 



comissões para tratar de assuntos de interesse internacional que forem 

criadas ulteriormente ficarão sob a direcção da Sociedade. 

2. Para todas as questões de interesse internacional reguladas por convenções 

gerais, mas independentes da fiscalização de comissòes ou repartições 

internacionais, o Secretariado da Sociedade deverá, a pedido das partes e 

com o consentimento do Conselho, reunir e distribuir todas as informações 

úteis e dar toda a assistência necessária ou solicitada. 

3 .  O Conselho pode decidir que entrem nas despesas do Secretariado as 

despesas de qualquer repartição ou comissão, dependentes da direcção da 

Sociedade. 

ARTIGO 25''. 

Os membros da Sociedade comprometem-se a estimular e favorecer a fundação 

e cooperação das organizações voluntárias nacionais da Cruz Vermelha, 

devidamente autorizadas, e que têm Por objecto melhorar 0 estado sanitário, 

tomar providências de carácter preventivo contra a doença e minorar sofrimento 

do mundo. 



ARTIGO 26". 

1, As alterações ao presente Pacto entrarão em vigor depois da sua ratificação 

pelos Membros da Sociedade, cujos representantes compõem o Conselho, e 

pela maioria daqueles cujos representantes formam a Assembléia. 

2. Qualquer Membro da Sociedade pode não aceitar as alterações ao Pacto mas, 

deixa de fazer parte da ~ociedade'". 
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CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS 

Nós, os povos das Nações Unidas, decididos: 

A preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra que por duas vezes, no 

espaço de utna vida humana, trouxe sofrimentos indizíveis a humanidade; 

A reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no 

valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim 

como das nações, grandes e pequenas; 

A-estabelecer as condições necessárias a manutenção da justiça e do respeito das 

obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional; 

A promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de um 

conceito mais amplo de liberdade; e para tais fins: 

A praticar a tolerância e a viver em paz, Uns Com 0s Outros, como bons vizinhos; 



A unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais; 

A garantir, pela aceitação de princípios e a instituição de métodos, que a força 

armada não será usada, a não ser no interesse comum; 

A empregar mecanismos internacionais para promover o progresso econômico e 

social de todos os povos; 

resolvemos conjugar os nossos esforços para a consecução desses objectivos. 

Em vista disso, os nossos respectivos governos, por intermédio dos seus 

representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem os seus plenos 

poderes, que foram achados em boa e devida forma, adoptaram a presente Carta das 

Nações Unidas e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que seri 

conhecida pelo nome de Nações Unidas. 



Objectivos e princípios 

ARTIGO 1 

Os objectivos das Nações Unidas são: 

1. Manter a paz e a segurança internacional e para esse fim: tomar medidas 

colectivas eficazes para prevenir e afastar ameaças a paz e reprimir os actos 

de agressão, ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos, 

e em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a 

um ajustamento ou solução das controvérsias OU situações internacionais que 

possam levar a uma perturbação da paz; 

2. Desenvolver relações de amizade entre as nações baseadas no respeito do 

principio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar 

outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal; 



3. Realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas 

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, 

promovendo e estimulando o respeito pelos direitos do homem e pelas 

liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 

religião; 

4. Ser um centro destinado a harmonizar a acção das nações para a consecução 

desses objectivos comuns. 

ARTIGO 2 

A Organização e os seus membros, para realização dos objectivos mencionados 

no artigo 1, agirão de acordo com os seguintes princípios: 

1. A Organização e baseada no princípio da igualdade soberana de 

todos os seus membros; 

1) os membros da Organização, a fim de assegurarem a todos em geral 

os direitos e vantagens resultantes da sua qualidade de membros, 



deverão cumprir de boa fé as obrigações por eles assumidas em 

conformidade com a presente carta; 

2) Os membros da Organização deverão resolver as suas controvérsias 

internacionais por meios pacíficos, de modo a que a paz e a 

segurança internacionais, bem como a justiça, não sejam ameaçadas; 

3)  Os membros deverão abster-se nas suas relações internacionais de 

recorrer a ameaça ou ao uso da força, que seja contra a integridade 

territoria] ou a independência política de um Estado, que seja de 

qualquer outro modo incompatível com os objectivos das Nações 

Unidas 

4) 0 s  membros da Organização dar-lhe-ão toda assistência em qualquer 

acção que ela compreender em conformidade com a presente Cada e 

se absterão de dar assistência a qualquer outro Estado contra o qual 

e]a agir de modo preventivo Ou ~ 0 e r ~ i t i ~ 0 ;  



5 )  A Organização fará com que os Estados que não são membros das 

Nações Unidas ajam de acordo com esses princípios em tudo quanto 

for necessário a manutenção da paz e da segurança internacionais; 

6) Nenhuma disposição da presente Carta autorizará as Nações Unidas a 

intervir em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição 

interna de qualquer Estado, OU obrigará OS membros da presente 

Carta; este princípio, porém, não prejudicara a aplicação das medidas 

constantes do capitulo VII. 

Membros 

0 s  membros originários das Nações Unidas Serão 0s Estados que, tendo 

na Conferência da Nações 
Unidas sobre a Organização Internacional, 



realizada enl São Francisco, ou, tendo assinado previamente a Declaração das Nações 

Unidas, de 1 de Janeiro de 1942, assinaram a presente Carta e a ratificaram, de acordo 

com o artigo 1 10. 

ARTIGO 4 

1. A admissão como membro das Nações Unidas fica aberta a todos os Estados 

amantes da paz que aceitarem as obrigações contidas na presente carta e que 

, a juizo da Organização, estiverem aptos e dispostos a cumprir tais 

obrigações. 

2, A admissão de qualquer desses Estados como membros das Nações Unidas 

seri efectuada por decisgo da Assembleia Geral, mediante recomendação do 

Conselho de Segurança. 

ARTIGO 5 

0 membro das Nações Unidas contra O qual for levada a efeito qualquer acção 

preventiva ou coercitiva por parte do Conselho de Segurança poderá ser suspenso do 



exercício dos direitos e privilégios de membro pela Assembléia Geral, mediante 

recomendação do Conselho de Segurança. O exercício desses direitos e privilégios 

poderá ser restabelecido pelo Conselho de Segurança. 

ARTIGO 6 

O membro das Nações Unidas que houver violado persistentemente os princípios 

contidos na presente Carta poderá ser expulso da Organização pela Assembléia Geral 

mediante recomendação do Conselho de Segurança. 

ARTIGO 7 

1 Ficam estabelecidos c60 órgãos principais das Nações Unidas: uma 

Assembléia Geral, um Conselho de Segurança, um Conselho Econômico e 

Social, um Conselho de Tutela, um Tribunal Internacional de Justiça e um 

Secretariado. 



2. Poderão ser criados, de acordo com a presente Carta, os órgãos subsidiários 

considerados necessários, 

ARTIGO 8 

As Nações Unidas não farão restrições quanto ao acesso de homens e mulheres, 

em condições de igualdade, a qualquer função nos seus Ór;ãos principais e subsidiários. 

Assembléia Geral 

Composição 



1. A Assembléia Geral será constituída por todos os membros das Nações 

Unidas. 

2. Nenhum membro deverá ter mais de cinco representantes na Assembléia 

Geral. 

Funqões e Poderes 

ARTIGO 10 

A Assembléia Geral poderá discutir quaisquer questões ou assuntos que 

estiverem dentro das finalidades da presente Carta ou que se relacionarem com os 

poderes e funções de qualquer dos órgãos nela previstos. e, com e~cepção do estipulado 

no artigo 12, fazer recomendações aos n~embros das Nações Unidas ou ao 

Conselho de Segurança, ou a este e aqueles. conjuntamente, Com a referência a 

quaisquer daquelas questões ou assuntos. 



ARTIGO 1 I 

1. A Assembléia Geral poderá considerar os princípios gerais de cooperação na 

manutenção da paz e da segurança internacionais, inclusive os principios 

que disponham sobre o desarmamento e a regulamentação dos armamentos, 

e poderá fazer recomendações relativas a tais princípios aos membros ou ao 

Conselho de Seçurança, ou este e aqueles conjuntamente. 

2. A Assembléia Geral poderá discutir quaisquer questões relativas a 

manutenção da pás e da segurança internacionais, que lhe forem submetidas 

por qualquer membro da Nações Unidas, ou pelo Conselho de Segurança, ou 

por um Estado que não seja membro das Nações Unidas, de acordo com o 

artigo 35, no. 2, e, com excepção do que fica estipulado no artigo 12, poderá 

fazer recomendações relativas a quaisquer destas questões ao Estado ou 

Estados interessados ou ao Conselho de Segurança ou a este e aqueles. 

Qualquer destas questões, para cuja solução seja necessária uma acção, será 

submetida ao Conselho de Segurança pela Assembléia Geral, antes ou 

depois da discussão. 



3.  A Assembléia Geral poderá chamar a atenção do Conselho de Segurança 

para situações que possam constituir ameaça a paz e a segurança 

internacionais. 

4. Os poderes da Assembléia Geral enunciados neste artigo não limitarão o 

alcance geral do artigo 10. 

ARTIGO 12 

1. Enquarito o Conselho de Segurança estiver a exercer, em relação a qualquer 

controvérsia ou situação, as funções que lhe são atribuídas na presente Carta, 

a Assembléia Geral não fará nenhuma recomendação a respeito dessa 

controvérsia ou situação, a menos que o Conselho de Segurança o solicite. 

2. O Secretário-Geral, com O consentimento do Conselho de Segurança, 

comunicará a Assembléia Geral, em cada sessão, quaisquer assentos 

relativos à manutenção da paz e da segurança internacionais que estiverem a 

ser tratados pelo Conselho de Segurança, e da mesma maneira dará 

conhecimento de tais assuntos à Assembléia Geral, ou aos membros da 

Nações Unidas se a Assembléia Geral não estiver em sessão, logo que o 

Conselho de Segurança terminar o exame dos referidos assuntos. 



ARTIGO 13 

1. A Assembléia Geral promoverá estudos e fará recomendações, tendo 

em vista: 

a) Fomentar a cooperação internacional no plano político e 

incentivar o desenvolvimento progressivo do direito 

internacional e as suas codificações; 

b) Fomentar a cooperação internacional do domínio 

econômico, social, cultural, educacional e da saúde e 

favorecer o pleno gozo dos direitos do homem e das 

liberdades fundamentais, por parte de todos os povos, sem 

distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

3. As demais responsabilidades, funções e poderes da Assembléia Geral em 

relação aos assuntos acima mencionados, no no. 1, alínea b), estão 

enumerados nos capítulos IX e X. 



ARTIGO 14 

A Assembléia Geral, com ressalva das disposições do artigo 12, poderá 

recomendar medidas para a solução pacífica de qualquer situação, qualquer que seja a 

sua origem, que julgue prejudicial ao bem-estar geral ou as relações amistosas entre as 

nações, inclusive as situações que resultem da violação das disposições da presente 

Carta clue estabelecem os objectivos e princípios das Nações Unidas. 

ARTIGO 15 

1 .  A Assembléia Geral receberá e examinara os relatórios anuais especiais do 

Conselho de Segurança. Esses relatórios incluirão uma relação das medidas 

que o Conselho de Segurança tenha adoptado ou aplicado a fim de manter a 

paz e a segurança internacionais. 

2 ,  A ~ ~ ~ ~ ~ b l é i a  Geral receberá e examinará OS relatórios dos outros órgãos das 

Nações Unidas. 



ARTIGO 16 

A Assembléia Geral desempenhará, em relação ao regime internacional de 

tutela, as funções que lhe são atribuídas nos capítulos XII e XII, inclusive as de 

aprovação de acordos de tutela referentes as zonas não designadas como estratéçicas. 

ARTIGO 17 

1. A Assembléia Geral apreciará e aprovará o orçamento da Organização. 

2. As despesas da Organização serão custeadas pelos membros segundo cluotas 

fixadas pela Assembléia Geral. 

3 .  A Assembléia Geral apreciará e aprovará quaisquer ajustes financeiros e 

~ ~ ~ a m e n t a i s  com as organizações especializadas. a que se refere o artigo 57, 

e os orçamentos administrativos das referidas instituições 

especializadas, com o fim de lhes fazer recomendações. 



Votação 

ARTIGO 18 

1 .  Cada men~bro da Asseiiibléia Geral terá um voto. 

2. As decisões da Assembléia Geral sobre questões importantes serão tomadas 

por maioria de dois terços dos membros presentes e votantes. Essas questões 

compreenderão: as recomendações relativas a manutenção da paz e da 

segurança internacionais, a eleição dos membros do Conselho Econômico e 

Social, a eleição dos membros do Conselho de Tutela de acordo com o no. 1, 

alínea c), do artigo 86, a admissão de novos membros das Nações Unidas, a 

suspensão dos direitos e privilégios de membros, a expulsão de membros, as 

cluestões referentes ao funcionamento do regime de tutela e questões 

orçamentais. 

3 .  AS decisões sobre outras questões, inclusive a determinação de categorias 

adicionais de assuntos a serem debatidos por maioria de dois terços, serão 

tomadas por maioria dos membros presentes e votantes. 



ARTIGO 19 

O membro das Nações Unidas em atraso no pagamento da sua contribuição 

financeira a Organização não terá voto na Assembléia Geral, se o total das suas 

contribuições atrasadas igualar ou exceder a soma das contribuições correspondentes 

aos dois anos anteriores completos. A Assembléia Geral poderá, entretanto, permitir que 

o referido membro vote, se ficar provado que a falta de pagamento é devida a 

circunstâncias alheias a sua vontade. 

Procedirnen to 

ARTIGO 20 

A Assembléia Geral reunir-se-á em sessões anuais ordinárias e em sessões 

extraordinárias sempre que as circunstâncias 0 exigirem. AS sessões extraordinárias 

serão convocadas pelo secretário-Geral, a pedido do Conselho de Segurança ou da 

maioria dos membros das Nações Unidas. 



ARTIGO 21 

A Assenibleia Geral adoptará o seu próprio regulamento e elegerá o seu 

presidente para cada sessão. 

ARTIGO 22 

A Assembléia Geral poderá estabelecer os órgãos subsidiários que julgar 

necessários ao desempenho das suas funções. 

Conselho de Segurança 



ARTIGO 23 

1. O Conselho de Segurança será constituído por 15 membros das Nações 

Unidas. A República da China, a França, a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e os Estados 

Unidos da América serão membros permanentes do Conselho de Segurança. 

A Assembléia Geral elegerá 10 outros membros das Nações Unidas para 
* 

membros não permanentes do Conselho de Segurança, tendo especialmente 

em vista, em primeiro lugar, a contribuição dos membros das Nações Unidas 

para a manutenção da paz e da segurança internacionais e para os outros 

objectivos da Organização e também uma distribuição geográfica equitativa. 

2. Os membros não permanentes do Conselho de Segurança serão eleitos por 

um de dois &nos. Na primeira eleição dos membros não 

permanentes, depois do aumento do número de membros do Conselho de 

Segurança de 11 para 15, dois dos quatro membros adicionais serão eleitos 

por um período de um ano. Nenhum membro que termine o seu mandato 

poderá ser reeleito para o período imediato. 

3.  Cada membro do Conselho de Segurança terá um representante. 



Funções e poderes 

ARTIGO 24 

1. A fim de assegurar uma acção pronta e eficaz por parte das Nações Unidas, 

os seus membros conferem ao Conselho de Segurança a principal 

responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacionais e 

concordam em que, no cumprimento dos deveres impostos por essa 

responsabilidade, o Conselho de Segurança aja em nome deles. 

2. No cumprimento desses deveres, o Conselho de Segurança agira de acordo 

com os objectivos e os princípios das Nações Unidas. Os poderes específicos 

concedidos ao Conselho ,de Segurança para o cumprimento dos referidos 

deveres estão definidos nos capítulos VI, VII, VI11 e XII. 

3 .  O Conselho de Segurança submeterá a apreciação da Assembléia Geral 

relatórios anuais e, quando necessários, relatórios especiais. 

ARTIGO 25 



Os membros das Nações Unidas concordam em aceitar e aplicar as decisões do 

Conselho de Segurança, de acordo com a presente Carta. 

ARTIGO 26 

A fim de promover o estabelecimento e a manutenção da paz e da segurança 

internacionais, desviando para armamentos o mínimo possível dos recursos humanos e 

econômicos do mundo, o Conselho de Segurança terá o encargo de elaborar, com a 

assistência da Comissão de Estado-Maior a que se refere o artigo 47, os planos, a serem 

submetidos aos membros das Nações Unidas, tendo em vista estabelecer um sistema de 

regulamentação dos armamentos. 

Votação 

ARTIGO 27 

1. Cada membro do Conselho de Segurança terá um voto. 



2. As decisões do Conselho de Segurança, em questões de procedimento, serão 

tomadas por um voto afirmativo de nove membros. 

3. As decisões do Conselho de Segurança sobre quaisquer outros assuntos serão 

tomadas por voto favorável de nove membros, incluindo os votos de todos 0s 

membros permanentes, ficando entendido que, no que se refere as decisões 

tomadas nos termos do capítulo VI e do no. 3 do artigo 52, aquele que for 

parte numa controvérsia se absterá de votar. 

Procedimento 

ARTIGO 28 

1. O Conselho de Segurança seri organizado de maneira que possa hncionar 

continuamente. Cada membro do Conselho de Segurança estará, para tal fim, 

em todos os momentos, representado na sede da Organização. 



2. O Conselho de Segurança terá reuniões periódicas, nas quais cada um dos 

seus membros poderá, se assim o desejar, ser representado por um membro 

do governo ou por outro representante especialmente designado. 

3 .  O Conselho de Segurança poderá reunir-se em outros lugares fora da sede da 

Organização, que julgue mais apropriados para facilitar o seu trabalho. 

ARTIGO 29 

O Conselho de Segurança poderá estabelecer os órgãos subsidiários que julgar 

necessários para o desempenho das suas funções. 

ARTIGO 30 

O Conselho de Segurança adoptará O seu próprio regulamento, que incluirá o 

modo de designação do seu presidente. 

ARTIGO 3 1 



Qualquer membro das Nações Unidas que não seja membro do Conselho de 

Segurança poderá participar, sem direito a voto. na discussão de qualquer questão 

submetida ao Conselho de Segurança, sempre que este considere que os interesses do 

referido membro estão especialmente em jogo. 

ARTIGO 32 

Qualquer membro das Nações Unidas que não seja membro do Conselho de 

Segurança ou qualquer Estado que não seja membro das Nações Unidas será convidado, 

desde que seja parte numa controvérsia submetida ao Conselho de Segurança, a 

participar, sem direito a voto, na discussão dessa controvérsia. O Conselho de 

Segurança determinara as condições que lhe parecerem justas para a participação de um 

Estado que não seja membro das Nações Unidas. 



ARTIGO 33 

1, As partes numa controvérsia, que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à 

segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução 

por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, via judicial, 

recurso a organizações ou acordos regionais, ou qualquer outro meio pacífico 

a sua escolha. 

2. O Conselho de Segurança convidara, se o julgar necessário, as referidas 

partes a resolver por tais meios as suas controvérsias. 

ARTIGO 34 

O Conselho de Segurança poderá investigar sobre qualquer controvérsia ou 

situação de provocar atritos entre as Nações ou de dar origem a uma 

controvérsia a fim de determinar se a continuação de tal controvérsia ou situação pode 

constituir ameaça a da paz e da segurança internacionais. 



ARTIGO 35 

I .  Qualquer membro das Nações Unidas poderá chamar a atenção do Conselho 

de Segurança ou da Assembléia Geral para qualquer controvérsia ou 

qualquer situação da natureza das que se acham previstas no artigo 34. 

2. Um Estado que não seja membro das Nações Unidas poderá chamar a 

atenção do Conselho de Segurança ou da Assembléia Geral para qualquer 

controvérsia em que seja parte, uma vez que aceite previamente, em relação 

a essa controvérsia, as obrigações de solução pacifica previstas na presente 

Carta. 

3. 0 s  actos da Assembléia 'Geral a respeito dos assuntos submetidos à sua 

atenção, de acordo com este artigo, estarão sujeitos a disposições dos artigos 

11 e 12. 

ARTIGO 36 



1. O Conselho de Segurança poderá, em qualquer fase de uma controvérsia da 

natureza daquelas a que se refere o artigo 33, ou de uma situação de 

natureza semelhante, recomendar os procedimentos ou métodos de solução 

apropriados. 

2. O Conselho de Segurança devera tomar em consideração quaisquer 

procedimentos para a solução de uma controvérsia que já tenham sido 

adoptados pelas partes. 

3. Ao fazer recomendações, de acordo com este artigo, o Conselho de 

Segurança deverá também tomar em consideração que as controvérsias de 

caracter jurídico devem, em regra, ser submetidas pelas partes ao Tribunal 

Internacional de Justiça, de acordo com as disposições do Estatuto do 

Tribunal. 

ARTIGO 37 

1. Se as partes numa controvérsia de natureza daquelas a que se refere o artigo 

33 não conseguirem resolvê-la pelos meios indicados no mesmo artigo, 

deverão submetê-la ao Conselho de Segurança. 



2. Se o Conselho de Segurança julgar que a continuação dessa controvérsia 

pode, de facto, constituir uma ameaça a manutenção da paz e da segurança 

internacionais, decidirá se deve agir de acordo com o artigo 36 ou 

recomendar os termos de solução que julgue adequados. 

ARTIGO 38 

Sem prejuízo das disposições dos artigos 33 a 37, o Conselho de Segurança 

poderá, se todas as partes numa controvérsia assim o solicitarem, fazer recomendações 

as partes, tendo em vista uma solução pacífica da controvérsia. 

Acção em caso de ameaça i paz, ruptura da paz 

e acto de agressão 

ARTIGO 39 



O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, 

ruptura da paz ou acto de agressão e fará recomendações ou decidirá que medidas 

deverão ser tomadas de acordo com OS artigos 4 1,,e 42, a fim de manter ou restabelecer a 

paz e a segurança internacionais. 

ARTIGO 40 

A fim de evitar que a situação se agrave, o Conselho de Segurança poderá, antes 

de fazer as recomendações ou decidir a respeito das medidas previstas no artigo 39, 

instar as partes interessadas a aceitar as medidas provisórias que lhe pareçam 

necessárias ou de aconselháveis. Tais medidas provisórias não prejudicarão os direitos 

ou pretensões nem a situação das partes interessadas. O Conselho de Segurança tomará 

devida nota do não cumprimento dessas medidas. 

ARTIGO 4 1 

O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o 

emprego de forças armadas, deverão ser tomadas Para tornar efectiva as suas decisões e 

poderá instar 0s membros das Nações Unidas e aplicarem tais medidas. Estas poderão 



incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de 

comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radioelectricos, ou de 

outra qualquer espécie, e o rompimento das relações diplomáticas. 

ARTIGO 42 

Se o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no artis0 41 

seriam ou demonstraram ser inadequados, poderá levar a efeito, por meio de forças 

aéreas, navais ou terrestres, a acção que julgar necessária para manter a paz e a 

segurança internacionais. Tal acção poderá compreender demonstrações, bloqueios e 

outras operações, por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das 

Nações Unidzs. 

ARTIGO 43 

1.  dos 0s membros das Nações Unidas se comprometem, a fim de contribuir 

para a manutenção da p a ~  e da segurança internacionais, a proporcionar ao 

Conselho de Segurança, a seu pedido e em conformidade com um acordo ou 

acordos especiais, forças armadas, assistência e facilidades, inclusive direitos 

de passagem, necessários à manutenção da Paz e da segurança internacionais. 



2. Tal acordo ou tais acordos determinarão o numero e tipos das forças, o seu 

grau de preparação e a sua localização geral, bem como a natureza das 

facilidades e da assistência a serem proporcionadas. 

3. O acordo ou acordos serão negociados o mais cedo possível, por iniciativa 

do Conselho de Segurança. Serão concluídos entre O Conselho de Segurança 

e membros da Organização ou entre o Conselho de Segurança e grupos de 

membros e submetidos à ratificação, pelos Estados signatários, em 

conformidade com os respectivos procedimentos constitucionais. 

ARTIGO 44 

Quando o Conselho de Segurança decidir recorrer ao uso da força, deverá, antes 

de solicitar a um membro nele não representado O fornecimento de forças armadas em 

cumprimento das obrigações assumidas em vinude do artigo 43, convidar o referido 

membro, se este assim o desejar, a participar nas decisões do Conselho de Segurança 

relativas ao emprego de wntingentes das forças armadas do dito membro. 

ARTIGO 45 



A fim de habitar as Nações Unidas a tomar medidas militares uryentes, os 

membros das Nações Unidas deverão manter, imediatamente utilizáveis, contingentes 

das forças aéreas nacionais para a execução~~combinada de uma acção coercitiva 

internacional. A potência e o grau de preparação desses contingentes, bem como 0s 

planos de acção combinada, serão determinados pelo Conselho de Segurança com a 

assistência da Comissão de Estado-Maior, dentro dos limites estabelecidos no acordo ou 

acordos especiais a que se refere o artigo 43. 

ARTIGO 46 

Os planos para a utilização da força armada serão elaborados pelo Conselho de 

Segurança com a assistência da Comissão de Estado-Maior. 

ARTIGO 47 

1, Seri estabelecida uma Comissão de Estado-Maior destinada a orientar e 

assistir o Conselho de Segurança, em todas as questões relativas as 

exigências militares do mesmo Conselho. para a manutenção da paz e da 



segurança internacionais, utilização e comando das forças colocadas à sua 

disposição, regulamentação de armamentos e possível desarmamento. 

2. A Comissão de Estado-Maior será composta pelos chefes de estado-maior 

dos membros permanentes do Conselho de Segurança ou pelos seus 

representantes. Qualquer membro das Nações Unidas que não estiver 

permanentemente representado na Comissão será por esta convidado a tomar 

parte nos seus trabalhos, sempre que a sua participação for necessária ao 

eficiente cumprimento das responsabilidades da Comissão. 

3 .  A Comissão de Estado-Maior será responsável, sob a autoridade do 

Conselho de Segurança, pela direcção estratégica de todas as forças armadas 

postas a disposição do dito Conselho. As questões relativas ao comando 

dessas forças serão resolvidas ulteriormente. 

4. A Comissão de Estado-Maior, com a autorização do Conselho de Segurança 

e depois de consultar os organismos regionais adequados, poderá estabelecer 

subcomissões regionais. 

ARTIGO 48 



1. A acção necessária ao cumprimento das decisões do Conselho de Segurança 

para a manutenção da paz e da segurança internacionais será levada a efeito 

por todos os membros das ~a~ões -un idas  ou por alguns deles, conforme seja 

determinado pelo Conselho de Segurança. 

2. Essas decisões serão executadas pelos membros das Nações Unidas 

directamente e mediante a sua acção nos organismos internacionais 

apropriados de que façam parte. 

ARTIGO 49 

0 s  membros das Nações Unidas associar-se-ão para a prestação de assistência 

mútua na execução das medidas determinadas pelo Conselho de Segurança. 

ARTIGO 50 

Se um Estado for objecto de medidas preventivas Ou coercitivas tomadas pelo 

Conselho de Segurança, qualquer outro Estado, quer seja ou não membro das Nações 



Unidas, que enfrente dificuldades econômicas especiais resultantes da execução 

daquelas medidas terá o direito de consultar o Conselho de Segurança no que respeita a 

solução de tais dificuldades. 

ARTIGO 5 1 

Nada na presente Carta prejudicara o direito inerente de legitima defesa 

individual ou coletiva, no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das 

Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias 

par a manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas tomadas pelos 

membros no exercício desse direito de legítima defesa serão comunicadas 

imediatamente ao Conselho de Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a 

autoridade e a responsabilidade que a presente Carta atribui ao Conselho para levar a 

efeito, em qualquer momento, a acção que julgar necessária a manutenção ou ao 

restabelecimento da paz e da segurança internacionais. 

Acordos regionais 



ARTIGO 52 

1 .  Nada na presente Carta impede a existência de acordos ou de organizações 

regionais destinados a tratar dos assuntos relativos a manutenção da paz e da 

segurança internacionais que forem susceptíveis de uma acção regional, 

desde que tais acordos ou organizações regionais e suas actividades sejam 

compatíveis com os objectivos e princípios das Nações Unidas. 

2. Os membros das Nações Unidas que forem parte em tais acordos ou que 

constituírem tais organizações empregarão todos os esforços para chegar a 

uma solução pacífica das controvérsias locais por meio desses acordos e 

organizações regionais, antes de as submeter ao Conselho de Segurança. 

3. O Conselho de Segurança estimulará o desenvolvimento da solução pacífica 

de controvérsias locais mediante os referidos acordos ou organizações 

regionais, por iniciativa dos Estados interessados ou a instância do próprio 

Conselho de Segurança. 

4. Este artigo não prejudica de modo algum a aplicação dos artiços 34 e 35. 



ARTIGO 53 

1. O Conselho de Segurança utilkará, quando for caso, tais acordos e 

organizações reçionais para uma acção coercitiva sob a sua própria 

autoridade. Nenhuma acção coercitiva será, no entanto, levada a efeito em 

conformidade com acordos ou organizações regionais sem autorização do 

Conselho de Segurança, com excepção das medidas contra um Estado 

inimigo, como está definido no no. 2 deste artigo, que forem determinadas 

em consequência do artigo 107 ou em acordos regionais destinados a 

impedir a renovação de uma política agressiva por parte de qualquer desses 

Estados, até o momento em que a Organização possa, a pedido dos Governos 

interessados, ser incumbida de impedir qualquer nova agressão por parte de 

tal Estado. 

2. 0 termo "Estado inimigo", usado no no. 1 deste artigo, aplica-se a qualquer 

Estado que, durante a 2". Guerra Mundial, tenha sido inimigo de qualquer 

signatário da presente Carta. 

ARTIGO 54 



O Conselho de Segurança será sempre informado de toda a acção empreendida 

ou projectada em conformidade com os acordos ou organizações regionais para a 

manutenção internacionais. 

Cooperaqão econômica e social internacional 

ARTIGO 5 5  

Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias as 

relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito do principio da 

igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas promoverão: 

a) A elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e condições de 

progresso e desenvolvimento econômico e social; 



b) A solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, de 

saúde e conexos, bem como a cooperação internacional, de caráter 

cultura! e educacional; 

c) O respeito universal e efectivo dos direitos do homem e das 

liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, 

língua ou religião. 

ARTIGO 56 

Para a realização dos objetivos enunciados no artigo 55, todos os membros da 

Organização se comprometem a agir em cooperação com esta, em conjunto ou 

separadamente. 

ARTIGO 57 

1. várias organizações especializadas, criadas por acordos 

intergo"ernamentais e com amplas responsabilidades internacionais, 

definidas nos seus estatutos, nos campos e c o n ô m i ~ ~ ~ ,  social, cultural, 



educacional, de saúde e conexos, serão vinculadas as Nações Unidas, em 

conformidade com as disposições do artigo 63. 

2. Tais organizações assim vinculadas as Nações Unidas serão designadas, 

daqui em diante, como organizações especializadas. 

ARTIGO 58 

A Organização fará recomendações para coordenação dos programas e 

actividades das organizações especializadas 

ARTIGO' 59 

A Organização, quando for O caso. iniciará negociações entre os Estados 

interessados para a criação de novas organizações especializadas que forem necessárias 

ao cumprimento dos objectivos enumerados no artigo 55 .  

ARTIGO 60 



A Assembléia Geral e, sob a sua autoridade, o Conselho Econòmico e Social, 

que dispõe, para esse efeito, da competência que lhe é atribuída no capitulo X, são 

incumbidos de exercer as funções da Organização. estipuladas no presente capítulo. 

Conselho Ecoriômico e Social 

Composição 

ARTIGO 6 1 

1. O Conselho Econômico e Social será COmpOStO por 54 membros das Nações 

Unidas eleitos pela Assembléia Geral. 



2. Com ressalva do disposto no no. 3, serão eleitos cada ano, para um período 

de três anos, 18 membros do Conselho Econômico e Social. Um membro 

cessante pode ser reeleito para o período imediato. 

3 .  Na primeira eleição a realizar-se depois de elevado o numero de 27 para 54 

membros, 27 membros adicionais serão eleitos, além dos membros eleitos 

para a substituição dos nove membros cujo mandato expira ao fim daquele 

ano. Desses 27 membros adicionais, nove serão eleitos para um mandato que 

expirará ao fim de um ano, e nove serão para um mandato que expirará ao 

fim de dois anos, de acordo com disposições adoptadas pela Assembléia 

Geral. 

4. Cada membro do Conselho Econômico e Social terá um representante. 



Funq450 e poderes 

ARTIGO 62 

1. O Conselho Econômico e Social poderá fazer ou iniciar estudos e relatórios a 

respeito de assuntos internacionais de caráter econômico, social, cultural, 

educacional, de saúde e conexos, e poderá fazer recomendações a respeito de 

tais assuntos a Assembléia Geral, aos membros das Nações Unidas e às 

organizações especializadas interessadas. 

2. Poderá fazer recomendações destinadas a assegurar o respeito efectivo dos 

direitos do homem e das liberdades fundamentais para todos. 

3 .  Poderá preparar, sobre assuntos da sua competência, projectos de 

convenções a serem submetidos a Assembléia Geral. 

4. Poderá convocar, de acordo com as regras estipuladas pelas Nações Unidas, 

conferências internacionais sobre assuntos da sua competência. 



ARTIGO 63 

I .  O Conselho Econõmico e Social poderá estabelecer acordos com qualquer 

das organizações a que se refere o artigo 57, a fim de determinar as 

condições em que a organização interessada será vinculada as Nações 

Unidas. Tais acordos serão submetidos a aprovação da Assembléia Geral. 

2. Poderá coordenar as atividades das organizações especializadas, por meio de 

consultas e recomendações as mesmas e de recomendações a Assembléia 

Geral e aos membros das Nações Unidas. 

ARTIGO 64 

1. O Conselho Econômico e Social poderá tomar as medidas adequadas a fim 

de obter relatórios regulares das o~ganizações especializadas. Poderá entrar 

em entendimento com OS membros das Nações Unidas e com as 

organizações especializadas a fim de obter relatórios sobre medidas tomadas 

para cumprimento das suas próprias recomendações e das que forem feitas 

pela ~ ~ ~ ~ ~ b l é i a  Geral sobre assuntos da competência do Conselho. 



2 .  Poderá coniunicar 'a Assembléia Geral as siias observaçdes a respeito desses 

relatórios. 

ARTIGO 65 

O Conselho EconÔmico e Social poderá fornecer informações ao Conselho de 

Segurança e, a pedido deste, prestar-lhe assistência. 

ARTIGO 66 

1. O Conselho EconÔmico e Social desempenhará as funções que forem da sua 

em cumprimento das recomendaçdes da Assembléia Geral. 

2 .  Poderá mediante aprovação da Assembléia Geral, prestar os sérvios que lhe 

forem solicitados pelos membros das Nações Unidas e pelas organizações 

especializadaS. 



3.  Desempenhará as demais funções especializadas em outras partes da 

presente Carta ou as que lhe forem atribuídas pela Assembléia Geral. 

ARTIGO 67 

1. Cada membro do Conselho Econômico e Social terá um voto. 

2. As decisões do Conselho Econômico e Social serão tomadas por maioria dos 

membros presentes e votantes. 

Procedimento 

ARTIGO 68 



O Conselho Econômico e Social criará comissões para assuntos econòmicos e 

sociais e para proteção dos direitos do homem, assim como outras comissões 

necessárias ao desempenho das suas atividades. 

ARTIGO 69 

O Conselho Econômico convidará qualquer membro das Nações Unidas a tomar 

parte, sem voto, nas deliberações sobre qualquer assunto que interesse particularmente a 

esse membro. 

ARTIGO 70 

0 Conselho Econômico e Social poderá entrar em entendimentos para que 

representantes das organizações especializadas tomem pane, sem voto, nas suas 

deliberações e nas das comissões por ele criadas e para que os seus próprios 

representantes tomem parte nas deliberações das organizações especializadas. 

ARTIGO 70 



O Conselho Econômico e Social poderá entrar em entendimentos para que 

representantes das organizações especializadas tomem parte, sem voto, nas suas 

deliberações e nas das comissões por ele criadas e para que os seus próprios 

representantes tomem parte nas deliberações das organizações especializadas. 

ARTIGO 71 

O Conselho Econômico e Social poderá entrar em entendimentos convenientes 

para a consulta com organizações não governamentais que se ocupem de assuntos no 

âmbito da sua própria competência. Tais entendimentos poderão ser feitos com 

organizações internacionais e, quando for o caso, com organizações nacionais, depois de 

efetuadas consultas com o membro das Nações Unidas interessado no caso. 

ARTIGO 72 

1 .  O Conselho Econ6mico e Social adoptará o seu próprio reyulamento, que 

incluirá o método de escolha do seu presidente. 



2 O Conselho Econômico e Social reunir-se-á quando necessário, de acordo 

com o seu resulamento, que devera incluir disposições referentes à 

convocação de reuniões a pedido da maioria de seus membros. 

Declaração relativa a territórios não autôrionios 

ARTIGO 73 

Os membros das Nações Unidas que assumiram ou assumam responsabilidades 

pela administração de territórios cujos povos ainda não se governem completamente a si 

mesmos reconhecem o princípio do primado dos interesses dos habitantes desses 

territórios e aceitam, como missão sagrada, a obrigação de promover no mais alto grau, 

dentro do sistema de paz e segurança internacionais estabelecido na presente Carta, o 

bem-estar dos habitantes desses territórios, e, para tal fim: 

a) Assegurar, com o devido respeito pela cultura dos povos 

interessados, o seu progresso político, econômico, social e 

educacional, o seu tratamento equitativo e a sua proteção contra 

qualquer abuso; 



b) Promover o seu governo proprio, ter na devida conta as aspirações 

políticas dos povos e auxiliá-los no desenvolvimento progressivo das 

suas instituições políticas livre, de acordo com as circunstâncias 

peculiares a cada território e seus habitantes, e os diferentes graus do 

seu adiantamento; 

c) Consolidar a paz e a segurança internacional; 

d) Favorecer medidas construtivas de desenvolvimento, estimular 

pesquisas, cooperar entre si e, quando e onde for o caso, com 

organizações internacionais especializadas, tendo em vista a 

realização prática dos objetivos de ordem social, econômica e 

cientifica enumerados neste artigo; 

e) Transmitir regularmente ao Secretário-Geral, para fins de 

informação, sujeitas as reservas impostas por condições de segurança 

e de ordem constitucional, informações estatísticas ou de outro 

caráter técnico relativos às condições econômicas, sociais e 

dos territórios pelos quais são respectivamente 



responsáveis e que não estejam compreendidos entre aqueles a que se 

referem os capítulos XII e XIII. 

ARTIGO 74 

Os membros das Nações Unidas concordam também em que a sua política 

relativa aos territórios a que se aplica o presente capítulo deve ser baseado, do mesmo 

modo que a política seguida nos respectivos territórios metropolitanos, no principio 

crera] de boa vizinhança, tendo na devida conta OS interesses e o bem-estar do resto do 3 

mundo no que se refere às questões sociais, econômicas e comerciais. 

Regime internacional de tutela 

ARTIGO 75 



As Nações Unidas estabelecerão sob a sua autoridade em regime internacional 

de tutela para a administração e fiscalização dos territórios que possam ser colocados 

sob esse regime conseqüência de futuros acordos individuais. Esses territórios serão, 

daqui em diante, designados como territórios sob tutela. 

ARTIGO 76 

As finalidades básicas do regime de tutela, de acordo com os objectivos das 

Nações Unidas enumerados no artigo 1 da presente Carta, serão: 

a) Consolidar a paz e a segurança internacionais; 

b) Fomentar o programa político, econômico, social e educacional dos 

habitantes dos territórios sob tutela e desenvolvimento progressivo 

para alcançar governo próprio ou independência, como mais 

convenha as circunstâncias particulares de cada território e dos 

habitantes e aos desejos ~i~femente expressos dos povos interessados 

e como for previsto nos termos de cada acordo de tutela; 



c) Encorajar o respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 

religião, a favorecer o reconhecimento da interdependência de todos 

os povos; 

d) Assegurar igualdade de tratamento dos domínios social, econômico e 

comercial a todos os membros das Nações Unida e seus nacionais e, a 

estes últimos, igual tratamento na administração da justiça, sem 

prejuízo dos objetivos acima expostos e sob reserva das disposições 

do artigo 80. 

ARTIGO 77 

1, O regime de tutela será aplicado aos territórios das categorias seguintes que 

venham a ser colocados sob esse regime por meio de acordos de tutela: 

a) Territórios atualmente sob mandato; 



b) Territórios que possam ser separados de Estados inimigos em 

conseqüência da 2". Guerra Mundial; 

c) Territórios voluntariamente colocados sob esse regime por Estados 

responsáveis pela sua administração. 

2. Será objeto de acordo ulterior a determinação dos territórios das categorias 

acima mencionadas a serem colocados sob o regime de tutela e das 

condições em que o serão. 

ARTIGO 78 

O regime de tutela será aplicado a territórios que se tenham tornado membros 

das Nações Unidas, cujas relações mútuas deverão basear-se no respeito pelo principio 

da igualdade soberana. 

ARTIGO 79 



As condições de tutela em que cada território será colocado sob este regime, 

bem como qualquer alteração ou emenda, serão determinadas por acordo entre os 

Estados diretamente interessados, inclusive a potencia mandatária no caso de território 

sob mandato de um membro das Nações Unidas, e serão aprovadas em conformidade 

com as disposições dos artigos 83 e 85. 

ARTIGO 80 

1. Salvo o que for estabelecido em acordos individuais de tutela, feitos em 

conformidade com os artigos 77, 79 e 81, pelos quais se coloque cada 

território sob este regime e até interpretado como alteração de qualquer 

espécie nos direitos de qualquer Estado ou povo ou nos termos dos actos 

internacionais vigentes em que os membros das Nações Unidas forem partes. 

2 .  O no 1 deste artigo não será interpretado como motivo para demora ou 

adiantamento da negociação e conclusão de acordos destinados a colocar 

territórios sob o regime de tutela, conforme disposições do artigo 7 7 .  



ARTIGO 8 1 

O acordo de tutela deverá, em cada caso, incluir as condições sob as quais o 

território sob tutela será administrado e designar a autoridade que exercerá essa 

administração. Tal autoridade, daqui em diante designada como autoridade 

administrante, poderá ser um ou mais Estados ou a própria Organização. 

ARTIGO 82 

Poderão designar-se, em qualquer acordo de tutela, uma ou várias zonas 

estratégicas que compreendem parte ou a totalidade do território sob tutela a que o 

mesmo se aplique, sem prejuízo de qualquer acordo OU acordos especiais feitos em 

conformidade com o artigo 43. 

ARTIGO 83 

1 .  Todas as funções atribuídas as Nações Unidas relativamente às zonas 

estratégicas, inclusive a aprovação das condições dos acordos de tutela, 



assim como da sua alteração ou emendas, serão exercidas pelo Conselho de 

Segurança. 

2. As finalidades básicas enumeradas do artigo 76 serão aplicáveis às 

populações de cada zona estratégica. 

3.  O Conselho de Segurança, ressalvadas as disposições dos acordos de tutela e 

sem prejuízo das exigências de segurança, poderá valer-se da assistência do 

Conselho de Tutela para desempenhar as funções que cabem as Nações 

Unidas pelo regime de tutela, relativamente a matérias políticas, sociais ou 

educacionais dentro de zona estratégicas. 

ARTIGO 84 

A autoridade administrante terá o dever de assegurar que o território sob tutela 

preste a sua colaboração 'a manutenção da paz e da segurança internacionais. Para tal 

fim, a autoridade administrante poderá fazer uso de foras voluntárias, de facilidades e de 

ajuda do temtófio sob tutela para o desempenho das obrigações por ela assumidas a este 

respeito perante o Conselho de Segurança, assim como para a defesa local e para a 

manutenção da lei e da ordem dentro do território sob tutela. 



ARTIGO 85 

1. As funções das Nações Unidas relativas a acordos de tutela para todas as 

zonas não designadas como estratégicas, inclusive a aprovação das condições 

dos acordos de tutela e da sua alteração ou emenda, serão exercidas pela 

Assembléia Gera. 

2. O Conselho de Tutela, que fùncionará sob a autoridade da Assembléia Geral, 

auxiliará esta no desempenho dessas atribuições. 

O Conselho de Tutela 

Composição 

ARTIGO 86 



1 .  O Conselho de Tutela será composto dos seguintes membros das Nações 

Unidas: 

a) Os membros que administrem territórios sob tutela; 

b) Aqueles de entre os membros mencionados nominalmente no artigo 

23 que não administrem territórios sob tutela; 

c) Quantos outros membros eleitos por um período de très anos, pela 

Assembléia Geral, sejam necessários para assegurar que o número 

total de membros do Conselho de Tutela fique igualmente dividido 

entre os membros das Nações Unidas que administrem territórios sob 

tutela e aqueles que o não fazem. 

2, Cada membro do Conselho de Tutela designará uma pessoa especialmente 

qualificada para representá-lo perante o Conselho. 

Funções e poderes 



ARTIGO 87 

A Assembléia Geral e, sob a sua autoridade, o Conselho de Tutela, no 

desempenho das suas funções, poderão: 

a) Examinar os relatórios que lhes tenham sido submetidos pela 

autoridade administrante; 

b) Receber, petições e examiná-las, em consulta com a autoridade 

administrante; 

c) Providenciar sobre visitas periódicas aos territórios sob tutela em 

datas fixadas de acordo com a autoridade administrante; 

d) Tomar estas e outras medidas em conformidade com os termos dos 

acordos de tutela. 



ARTIGO 88 

O Conselho de Tutela formulará um questionário sobre o desenvolvimento 

político, econômico, social e educacional dos habitantes de cada território sob tutela e a 

autoridade administrante de cada um destes territórios, submetidos a competência da 

Assembléia Geral, fará um relatório anual a Assembléia, baseado no referido 

questionário. 

ARTIGO 89 

1. Cada membro do Conselho de Tutela terá um voto. 

2. AS decisões do Conselho de Tutela serão tomadas por maioria dos membros 

presentes e votantes. 

Procedimento 



ARTIGO 90 

1. O Conselho de Tutela adotará o seu próprio regulamento, que incluirá 0 

método de escolha do seu presidente. 

2 .  O Conselho de Tutela reunir-se-a quando for necessário, de acordo com o 

seu regulamento, que incluirá uma disposição referente a convocação de 

reuniões a pedido da maioria dos seus membros. 

ARTIGO 91 

O Conselho de Tutela valer-se-a, quando for necessário, da colaboração do 

Conselho Econômico e Soci?.l e das organizações especializadas, a respeito das 

matérias no âmbito das respectivas competências. 



O Tribunal Internacional de Justiça 

ARTIGO 92 

O Tribunal Internacional de Justiça será o principal Órgão judicial das Nações 

Unidas. Funcionará de acordo com o Estatuto anexo, que e baseado no Estatuto do 

Tribunal Permanente de Justiça Internacional e forma parte integrante da presente Carta. 

1 .  Todos os membros das Nações Unidas são iyso facto partes nos Estatuto do 

Tribunal Internacional de Justiça. 

2 ,  Um Estado que não for membro das Nações Unidas poderá tornar-se parte no 

Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, em condições que serão 

determinadas, em cada caso, pela Assembléia Geral, mediante recomendação 

do Conselho de Segurança. 



ARTIGO 94 

1. Cada membro das Nações Unidas compromete-se a conformar-se com a 

decisão do Tribunal Internacional de Justiça em qualquer caso em que for 

parte. 

2. Se uma das partes em determinado caso deixar de cumprir as obrigações que 

lhe incumbem em virtude de sentença proferida pelo Tribunal, a outra terá 

direito de recorrer ao Conselho de Segurança, que poderá, se o julgar 

necessário, fazer recomendações ou decidir sobre medidas a serem tomadas 

para o cumprimentos da sentença. 

ARTIGO 95 

Nada na presente Carta impedirá 0s membros das Nações Unidas de confiarem a 

solução dos seus diferendos a outros tribunais, em virtude de acordos já vigentes ou que 

possam ser concluídos no futuro. 



ARTIGO 96 

1. A Assembléia Geral ou o Conselho de Segurança poderá solicitar parecer 

consultivo ao Tribunal Internacional de Justiça sobre qualquer questão 

jurídica. 

2. Outros órgãos das Nações Unidas e organizações especializadas que forem 

em qualquer momento devidamente autorizadas pela Assembléia Geral 

poderão também solicitar pareceres consultivos ao Tribunal sobre questões 

jurídicas surgidas dentro da esfera das suas atividades. 

O Secretariado 

ARTIGO 97 



O Secretariado será composto por um Secretário-Geral e pelo pessoal exigido 

pela Organização. O Secretário-Geral será nomeado pela Assembléia Geral mediante 

recomendação do Conselho de Segurança. Será o principal funcionário administrativo 

da Organização. 

ARTIGO 98 

0 Secretário-Geral atuará nesta qualidade em todas as reuniões da Assembléia 

Geral, do Conselho de Segurança, do Conselho Econômico e Social e do Conselho de 

Tutela e desempenhará outras funções que lhe forem atribuídas por estes órgãos. O 

Secretário-Geral fará um relatório anual a Assembléia Geral sobre os trabalhos da 

Orçanização. 

ARTIGO 99 

O Secretário-Geral poderá chamar a atenção do Conselho de Segurança para 

qualquer assunto que em sua opinião possa ameaçar a manutenção da paz e da 

segurança internacionais. 



ARTIGO 100 

1. No cumprimento dos seus deveres, o Secretário-Geral e o pessoal do 

Secretariado não solicitarão nem receberão instmções de qualquer Governo 

ou de qualquer autoridade estranha a Organização. Abster-se-ão de qualquer 

ação que seja incompatível com a sua posição de funcionários internacionais 

responsáveis somente perante a Organização. 

2. Cada membro das Nações Unidas compromete-se a respeitar o carater 

exclusivamente internacional das atribuições do Secretário-Geral e do 

pessoal do Secretariado e não procurará exercer qualquer influencia sobre 

eles no desempenho das suas funções. 

ARTIGO 101 

1. O pessoal do Secretariado será nomeado pelo Secretário-Geral , de acordo 

com regras estabelecidas pela Assembléia Geral. 



2. Será também nomeado, com caráter permanente, o pessoal adequado para o 

Conselho Econômico e Social, para o Conselho de Tutela e, quando for 

necessários, para outros órgãos das Nações Unidas. Esses funcionários farão 

parte do Secretariado. 

3. A consideração principal que prevalecerá no recrutamento do pessoal e na 

determinação das condições de serviço será a da necessidade de assegurar o 

mais alto grau de eficiência, competência e integridade. Deverá ser levada na 

devida conta a importância de ser o recrutamento do pessoal feito dentro do 

mais amplo critério geográfico possível. 

Disposiç6es diversas 

ARTIGO 102 

1,  do^ 0s tratados e todos OS acordos internacionais concluídos por qualquer 

membro das Nações Unidas depois da entrada em vigor da presente Carta 



deverão, dentro do mais breve prazo possível, ser registrados e publicados 

pelo Secretariados. 

2. Nenhuma parte em qualquer tratado ou acordo internacional que não tenha 

sido registrado em conformidade com as disposições do no. 1 deste artigo 

poderá invocar tal tratado ou acordo perante qualquer órgão das Nações 

Unidas. 

ARTIGO 103 

No caso de conflito entre as obrigações dos membros das Nações Unidas em 

virtude da presente Carta e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo 

internacional, permanecerão as obrigações assumidas em virtude da presente Carta. 

ARTIGO 104 

A Organização gozara, no territono de cada um de seus membros, da capacidade 

jurídica necessária ao exercício da suas funções e à realização dos seus objetivo. 



ARTIGO 105 

1. A organização gozará, no território de cada um de seus membros, dos 

privilégios e imunidades necessários a realização dos seus objetivos. 

2 .  Os representantes dos membros das Nações Unidas e os funcionários da 
* 

Organização gozarão, igualmente, dos privilégios e imunidades necessários 

ao exercício independente das suas funções relacionadas com a Organização. 

3 .  A Assembléia Geral poderá fazer recomendações com o fim de determinar 

os por menores da aplicação dos números 1 e 2 deste artigo ou poderá propor 

aos membros das Nações Unidas convenções neste sentido. 

Disposições Transitórias sobre Segurança 

ARTIGO 106 



Antes da entrada em vigor dos acordos especiais a que se refere o artigo 13, que, 

a juízo do Conselho de Segurança, o habilitem ao exercício das suas funções previstas 

no artigo 42, as partes na Declaração das Quatro Naçòes , assinada em Moscou a 30 de 

Outubro de 1943, e a França deverão, de acordo com as disposições do parágrafo 5 

daquela Declaração, concertar-se entre si e, sempre que a ocasião o exija, com outros 

membros das Nações Unidas, a fim de ser levada a efeito, em nome da organização, 

qualquer ação conjunta que se torne necessária a manutenção da paz e da segurança 

internacionais. 

ARTIGO 107 

Nada na presente Carta invalidara ou impedirá qualquer ação que, em relação a 

um Estado inimigo de qualquer dos signatários da presente Carta durante a 2". Guerra 

Mundial, for levada a efeito ou autorizada em conseqüência da dita Guerra pelos 

Governos responsáveis por tal ação. 

Emendas 



ARTIGO 108 

As emendas a presente Carta entrarão em vigor, para todos os membros das 

Nações Unidas quando forem adotadas pelo voto de dois terços dos membros da 

Assembléia Geral e ratificadas, de acordo com os seus respectivos métodos 

constitucionais, por dois terços dos membros das Nações Unidas, inclusive todos 0s 

membros permanentes do Conselho de Segurança. 

ARTIGO 109 

1. Uma Conferencia Geral dos membros das Nações Unidas, destinada a rever a 

presente Carta, poderá reunir-se em data e lugar a serem fixados pelo voto de 

dois terços dos membros da Assembléia Geral e de nove de quaisquer 

membros do Conselho de Segurança. Cada membro das Nações Unidas terá 

um voto nessa Conferencia. 

2,  Qualquer modificação a presente Carta que for recomendada por dois terços 

dos votos da Conferencia terá efeito depois de ratificadas, de acordo com as 



respectivas regras constitucionais, por dois terços dos membros da Nações 

Unidas, inclusive todos os membros permanentes do Conselho de Segurança. 

3 .  Se esta Conferencia não se realizar antes da 10". Seção anual da Assembléia 

Geral que se seguir a entrada em vigor da presente Carta, a proposta da sua 

convocação devera figurar na agenda da referida seção da Assembléia Geral 

e a Conferencia será realizada, se assim for decidida por maioria de votos 

dos membros da Assembléia Geral e pelo voto de sete membros quaisquer do 

Conselho de Segurança. 

Ratificaqão e assinatura 

ARTIGO 1 10 

1. A presente Carta devera ser ratificada pelos Estados Signatários, de acordo 

com as regras constitucionais. 



2. As ratificações serão depositadas junto do Governo dos Estados Unidos da 

América, que notificara de cada depósito todos os Estados signatários, assim 

como o Secretário-Geral da Organização depois da sua nomeação. 

3 .  A presente Carta entrará em vigor depois do deposito de ratificações pela 

República da China, França, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e Estados Unidos da 

América e pela maioria dos outros Estados signatários. O Governo dos 

Estados Unidos da América organizará, em seguida, um protocolo das 

ratificações depositadas, o qual será comunicado por meio de cópias, aos 

Estados signatários. 

4. Os Estados signatários da presente Carta que a ratificarem depois da sua 

'entrada em vigor tornar-se-ão membros originários das Nações Unidas na 

data do depósito das suas ratificações respectivas. 

ARTIGO 11 1 

A presente Carta, cujos textos em chinês, francês, nisso, inglês e espanhol fazem 

igualmente fé, ficará depositada nos arquivos do Governo dos Estados Unidos da 



Aniérica. Copias da mesma devidamente autenticadas, serão transmitidas por este 

último Governo aos Governos dos outros Estados signatários. 

Em fé do que os representantes dos Governos das Nações Unidas assinaram a 

presente Carta. 

Feita na cidade de São Francisco, aos 26 dias do mês de junho de 1945. 



DECLARAÇAO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM, DE 10 DE 

DEZEMBRO DE 1948 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros 

da família humana e dos seus direitos iguais e inalienaveis constitui o fiindamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo; 

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem 

conduziram a atos de barbarie que revoltam a consciência da Humanidade e que o 

advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos 

do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem; 

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem através de um 

regime de direito, para que o homem não seja compelido. em supremo recurso,' ê. revolta 

contr-a a tirania e a opressão; 



Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas 

entre as nações; 

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a 

sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa 

humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declararam resolvidas 

a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma 

liberdade mais ampla; 

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em 

cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efètivo dos 

direitos do homem e da liberdades Fmdamentais; 

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais 

alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso: 



Proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como ideal 

comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos 

e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo 

ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por 

promover, por medidas progressivas e de ordem nacional e internacional, o seu 

reconhecimento e a sua aplicação universais e efectivo tanto entre as populações dos 

próprios Estados membros como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição. 

ARTIGO 1°. 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade. 

ARTIGO 2O. 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados 

na presente Declaração, sem distinção alguma. nomeadamente de raça, de cor, de sexo, 

de língua, de religião, de opinião política O u  outra. de origem nacional ou social, de 

fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. 



Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, 

jurídico ou internacional do pais ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse 

país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de 

soberania. 

ARTIGO 3O. 

Todo o individuo tem direito a vida, 'a liberdade e a segurança pessoal. 

ARTIGO 4O. 

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato 

dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. 

ARTIGO 5O. 



Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumano 

ou degradantes. 

ARTIGO 6 O .  

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua 

personalidade jurídica. 

ARTIGO 7O. 

~ o d o s  são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a pretecção igual 

contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 

incitamento a tal discriminação. 

ARTIGO 8O. 



Toda a pessoa tem direito a recurso efetivo para a jurisdições nacionais 

competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela 

Constituição ou pela lei. 

ARTIGO 9O. 

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

ARTIGO 10". 

Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que sua causa seja equitativa e 

publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida os seus 

direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra 

ela seja deduzida. 

ARTIGO 1 1°. 



1. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a 

sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo 

público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam 

asseguradas. 

2 .  Ninguém será condenado por ações ou omissões que, momento da sua 

prática, não constituíam ato delituoso à face do direito interno ou 

internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a 

que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido. 

ARTIGO 12". 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no 

seu domicilio ou na sua correspondència, nem ataques a sua honra e reputação. Contra 

tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a proteção da lei. 

ARTIGO 13O. 



1. Toda a pessoa tem direito de livremente circular e escolher a sua residência 

no interior de um Estado. 

2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o pais em que se encontra, 

incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu pais. 

ARTIGO 14'. 

1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar 

de asilo em outros países. 

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente 

existente por crime de direito comum ou por atividade contrárias ao fins e 

aos princípios da Nações Unidas. 

ARTIGO 15'. 

1. Todo o indivíduo tem o direito a ter uma nacionalidade. 



2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do 

direito de mudar de nacionalidade. 

ARTIGO 16O. 

* 

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de 

constituir família, sem restrição de alguma raça, nacionalidade ou religião. 

Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos 

iguais. 

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos 

futuros esposos. 

3.  A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito a 

proteção desta e do Estado. 



ARTIGO 17'. 

1. Toda a pessoa, individual ou coletivaniente, tem direito 'a propriedade. 

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. 

ARTIGO 18'. 

a pessoa tem direito a 'liberdade de pensamento, de consciência e de 

religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, sozinho 

ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto 

e pelos ritos. 

ARTIGO 19'. 



Todo o individuo tem direito a liberdade de  opinião e de expressão, o que 

implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e 

difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de 

expressão. 

ARTIGO 20'. 

1. Toda a pessoa tem direito a liberdade de reunião e de associação pacíficas. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação 

ARTIGO 21°. 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos 

do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes 

livremente escolhidos. 



2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, as funções 

públicas de seu país. 

3 .  A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e 

deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por 

sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente 

que salvagiiarde a liberdade de voto. 

ARTIGO 22O. 

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito 'a  segurança social; e 

pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econÒmicos, sociais e culturais 

indispensáveis, graças ao esforço nacional e a cooperação internacional, de harmonia 

com a organização e os recursos de cada país. 

ARTIGO 23O. 



1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, 'a livre escolha do trabalho, a 

condições equitativas e satisfatorias de trabalho e a proteção contra o 

desemprego. 

2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho 

igual. 

3 .  Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que 

lhe permita e a su'a família uma existência conforme com dignidade humana, 

a completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. 

4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se 

filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. 

ARTIGO 24O. 



Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e, especialmente, a uma 

limitação razoável da duração do trabalho e a ferias periódicas pagas. 

ARTIGO 25'. 

1.  Toda a pessoa tem o direito a um nive1.de vida suficiente para lhe assegurar e 

a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto 'a  alimentação, ao 

vestuário, ao alojamento, a assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito a segurança no desemprego, na doença, na 

invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos da perda de meios de 

subsistência por circunstancias independentes da sua vontade. 

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. 

Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimònio, gozam de mesma 

proteção social. 

ARTIGO 26O.  



1. Toda a pessoa tem direito a educação. A educação deve ser gratuita, pelo 

menos a correspondente ao ensino elementar fùndamental. O ensino 

elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser 

generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em 

plena igualdade, em função do seu mérito. 

2. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao 

reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve 

favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 

todos os grupos' raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das 

atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. 

3 .  Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a 

dar aos filhos. 



ARTIGO 27'. 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da 

comunidade, de fmir as artes e de participar no progresso cientifico e nos 

beneficias que deste resultam. 

2. Todos têm direito a proteção dos interesses morais e materiais ligados a 

qualquer produção cientifica, literária ou artística de sua autoria. 

ARTIGO 28O. 

Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, 

uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas 

na presente Declaração. 

ARTIGO 29O. 



1. O indivíduo tem deveres par com a comunidade, fora da qual não é possível 

o livre e pleno desenvolvimerito da sua personalidade. 

2. No exercício destes direitos e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito 

senão as limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a 

promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros 

e a fim de satisfazer as justas exigências da mora, da ordem pública e do 

bem-estar numa sociedade democrática. 

3. Em caso algum estes direitos e liberdades' poderão ser exercidos 

contrariamente aos fins e aos' princípios das Nações Unidas. 

ARTIGO 30°. 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada da maneira a 

envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a 



alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades 

aqui enunciados. 



CONVENÇÃO PARA A PREVENÇAO E REPRESSÃO DO CRIME DE 

GENOCÍDIO DE 9 DE DEZEMBRO DE 1948 

As Partes Contratantes: 

Considerando que a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, na 

sua Resolução no 96 (I), de 11 de Dezembro de 1946, declarou que o genocídio é um 

crime de direito dos povos, que está em contradição com o espírito e os fins das Nações 

Unidas e e condenado por todo o mundo civilizado; 

Reconhecendo que em todos os períodos da historia o genocídio causou çrandes 

perdas a humanidade; 

Convencidas de que, para libertar a humanidade dum flagelo tão odioso, é 

necessária a. cooperação internacional; 

Acurdam o seguinte: 

ARTIGO 1" 



As Partes Contratantes confirmam que o genocídio, seja cometido em tempo de 

paz ou em tempo de guerra, é um crime de direito dos povos, que desde já se 

comprometem a prevenir e a punir. 

ARTIGO 2" 

Na presente Convenção, entende-se por genocídio os actos abaixo indicados, 

cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, 

racial ou religioso, tais como: 

a) Assassinato de membros do grupo; 

b) Atentado grave a integridade fisica e mental de membros do grupo; 

c) Submissão deliberada do grupo a condições de existência que 

acarretarão a sua destruição fisica, total ou parcial; 

d) Medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; 

e) Transferência força das crianças do gmpo para outro gnipo. 

ARTIGO 3" 



Serão punidos os seguintes actos: 

a) O genocidio; 

b) O acordo com vista a cometer genocídio; 

c) A tentativa de genocídio; 

d) A cumplicidade no genocidio. 

ARTIGO 4" 

As pessoas que tenham cometido genocidio ou qualquer dos outros actos 

enumerados no artigo 3" serão punidas, quer sejam governantes, funcionários ou 

particulares. 

ARTIGO 5" 

As Partes Contratantes obrigam-se a adoptar, de acordo com as suas 

Constituições respectivas, as medidas legislativas necessárias para assegurar a aplicação 

das disposições da presente Convenção, e, especialmente, a prever sanções penais 



eficazes que recaiam sobre as pessoas culposas de genocidio ou de qualquer dos actos 

enumerados no artigo 3". 

ARTIGO 6" 

As pessoas causadas de genocidio ou de qualquer dos outros actos enumerados 

no artigo 3" serão julgadas pelos tribunais competentes do Estado em cujo território o 

acto foi cometido ou pelo tribunal criminal internacional que tiver competência quanto 

as Partes Contratantes que tenham reconhecido a sua jurisdição. 

ARTIGO 7" 

O genocidio e os outros actos enumerados no artigo 3" não serão considerados 

crimes de políticos, para efeitos de extradição 

Em tal caso, as Partes Contratantes obrigam-se a conceder a extradição de 

acordo com a sua legislação e com os tratados em vigor. 

ARTIGO 8" 



As Partes Contratantes podem recorrer aos órgãos competentes da Organização 

das Nações Unidas para que estes, de acordo com a Carta das Nações Unidas, tomem as 

medidas que julguem apropriadas para a prevenção e repressão dos actos de genocídio 

ou dos outros actos enumerados no artigo 3". 

ARTIGO 9" 

Os diferendos entre as Partes Contratantes relativos a interpretação, aplicação ou 

execução da presente convenção, incluindo os diferendos relativos a responsabilidade 

de um Estado em matéria de .genocidio ou de qualquer actos enumerados no artigo 3e., 

serão submetidos ao Tribunal Internacional de Justiça, a pedido de uma das partes do 

diferendo. 

ARTIGO 10" 

A presente Convenção, cujos textos em inglês, chinês. espanhol, francêse russo 

são igualmente válidos, será datada de 9 de dezembro de 1948 



ARTIGO 1 I" 

A presente Convenção estará aberta, até 31 de Dezembro de 1949, a assinatura 

de todos os membros a Organização das Nações Uni'das e de todos os Estados que, não 

sendo membros, tenham sido convidados pela Assembléia Geral para esse efeito. 

A presente Convenção será ratificada e os instrumentos de ratificação serão 

depositados junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. 

Após 1 de janeiro de 1950 poderão aderir a presente convenção os membros da 

Organização das Nações Unidas, ou os Estados que, não sendo membros, tenham 

recebido o convite acima mencionado. 

Os instrumentos de adesão serão depositados junto do Secretário-Geral da 

Organização das Nações Unidas. 

ARTIGO 12" 



As Partes Contrantes poderão, quem qualquer momento e por notificação 

diriçida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, estender a aplicação da 

presente Convenção a todos ou a qualquer dos territórios cujas relações exteriores 

assumam. 

ARTIGO 13" 

Quando tiverem sido depositados os primeiros 20 instrumentos de ratificação ou 

de adesão, o Secretário-Geral registrará o facto em acta. Transmitirá cópia dessa acta a 

tos os Estados membros da organização das Nações Unidas e aos Estados membros 

referidos no artigo 1 1°. 

A presente Convenção entrará em vigor no 90" dia após a data do deposito do 

20" instrumento de ratificação ou adesão. 

Todas as ratificações ou adesões efectuadas posteriormente a ultima data 

produzirão efeito no 90' dia após o deposito do instrumento de ratificação ou de adesão. 

ARTIGO 14" 



A presente Converição terá Lima duração de 10 anos contados da data da sua 

entrada em vigor. 

Após esse período, ficará em vigor por cinco anos, e assim sucessivamente, para 

as Partes Contratantes que a não tiverem denunciado seis meses pelo menos antes de 

expirar o termo. 

A denuncia será feita por notificação escrita, dirigida do Secretário-Geral da 

Organização das Nações Unidas. 

ARTIGO 15" 

Se, em conseqüência de denuncias, o numero das partes na presente Convenção 

se achar reduzido a menos de 16, a Convenção deixará de estar em vigor a partir da data 

em que produzir efeitos a ultima dessas denuncias. 

ARTIGO 16" 



AS Partes Contratantes poderão, a todo o tempo, formular um pedido de revisão 

da presente Convenção, mediante notificação escrita dirigida ao Secretário-Geral. 

A Assembléia Geral deliberará sobre as medidas a tomar, se for o caso, sobre 

esse pedido. 

ARTIGO 17" 

O Secretário-Geral das Nações Unidas notificará todos os Estados membros da 

Organização e os Estados não membros referidos no artigo 1  1 ° . :  

a) Das assinaturas, ratificações e adesões recebidas em aplicação do 

arti20 1 1 .; 

b) Das notificações recebidas em aplicação do artigo 12.; 

c) Da data da entrada em vigor da presente Convenção, em aplicação 

do artigo 13.; 

d) Das denuncias recebidas em aplicação do artigo 1 4 O . ;  

e) Da revogação da Convenção em aplicação do artigo 1 5 O . ;  

f )  Das notificações recebidas em aplicação do artigo 1 6 O . ;  



ARTIGO 18" 

O Original da presente Convenção ficará depositado nos arquivos da 

Organização das Nações Unidas. 

A todos os Estados membros da Organização das Nações Unidas e aos Estados 

não membros referidos no artigo 11" serão enviadas cópias autenticas. 

ARTIGO 19" 

A presente Convenção será registrada pelo Secretário-Geral da Organização das 

Nações Unidas, na data da sua entrada em vigor. 
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