ISSN (IMPRESSO) 1808-6470
ISSN (ELETRÔNICO) 2525-5096

THEMIS
REVISTA DA ESMEC
Vol. 15, N. 1, Janeiro / Junho, 2017

Publicação Oficial da Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC

Themis | Fortaleza | Vol. 15 | N.1 | Jan / Jun 2017

Pede-se que acusem o recebimento deste volume.
Rogamus ut acceptionem nunties.
Se ruego acusar recibo dei presente numero.
Con preghiera di accusare ricevuta dei presente numero.
On prie de vouloir accuser reception de cette revue.
Please acknowledge receipt of this exemplar.
Bitte, den Empfang dieser Zeitchrift zu beschinigen.
Oni peats konfirmi la ricevon.

THEMIS: Revista da ESMEC / Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará. Fortaleza. v.1, n.1, 1997 v. 15, n.1, 2017
Anual
A partir do volume 15 com periodicidade semestral.
ISSN (impresso) 1808-6470
ISSN (eletrônico) 2525-5096
1. Doutrina. 2. Jurisprudência. I. Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará - ESMEC
CDDir: 340.05

Permuta
Solicita-se permuta/exchange requested/on prie échange/we request exchange/on
demande l’échange/wir erbitten Austausch/se solicita canje/si chiede lo scambio/
se pide intercambio.
Endereço para permuta
Biblioteca Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho
Rua Ramires Maranhão do Vale, nº 70, Água Fria
CEP 60.811-670 - Fortaleza, Ceará, Brasil
Telefone (85) 3218.6188 / 6171
E-mail: esmec@tjce.jus.br
Site: www.tjce.jus.br/esmec
Correspondência
Diretoria Pedagógica da ESMEC
Editor (a) da Revista THEMIS - Revista Científica da Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC)
Rua Ramires Maranhão do Vale, nº 70 - Água Fria
CEP 60.811.670 - Fortaleza - Ceará - Brasil
Telefone (85) 3218.6169 / 6157
E-mail: revista.themis@tjce.jus.br
Site: revistathemis.tjce.jus.br
Permitida a reprodução desde que citada a fonte.
THEMIS – Revista Científica da Escola Superior da Magistratura do Estado do
Ceará (ESMEC) possui tiragem de 100 exemplares.
Distribuída gratuitamente aos alunos e professores da ESMEC e às bibliotecas e
instituições das principais universidades, escolas de magistratura e institutos de
pesquisa, em especial àqueles que nos solicitarem, pelo sistema de permuta.
Consulte a versão eletrônica da THEMIS – Revista Científica da Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC) em: <http://revistathemis.tjce.jus.br>

Copyright © THEMIS - Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará

Todos os direitos desta edição reservados à EDITORA DO TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. A reprodução de qualquer parte desta
publicação será permitida desde que citada a obra. Reproduções para fins
comerciais são proibidas.
Disponível também em: http://www.tjce.jus.br
Conselho Editorial
Des. Durval Aires Filho - Presidente
Desa. Lisete de Sousa Gadelha
Des. Mário Parente Teófilo Neto
Des. Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos
Dr. Emílio de Medeiros Viana
Dr. Antônio Pádua Silva
Capa, Projeto Gráfico e Diagramação
Hugo Leonardo Guedes Monteiro
Impressão e Produção
Departamento Editorial e Gráfico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Endereço
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Avenida General Afonso Albuquerque de Lima S/N
Cambeba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-325
Fone: (85) 3207.7000
www.tjce.jus.br
E-mail: editoratjce@tjce.jus.br / biblioteca@tjce.jus.br

Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará
Edifício Desembargador Júlio Carlos de Miranda Bezerra
Rua Ramires Maranhão do Vale, nº 70, Água Fria
CEP 60.811-670 - Fortaleza, Ceará, Brasil
Telefone (85) 3218.6188 / 6157
E-mail: esmec@tjce.jus.br
www.tjce.jus.br/esmec
DIREÇÃO
Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto
COORDENAÇÃO
Juiz Ângelo Bianco Vettorazzi
EDITOR-CHEFE
Juiz Marcelo Roseno de Oliveira, Dr.
ORGANIZAÇÃO E REVISÃO
Ana Cláudia Martins Lima
Mércia Cardoso de Souza
Normalização
Bibliotecária: Maria do Socorro Martins Castro Martins (CRB-CE/775)
Biblioteca da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará
CONSELHO EDITORIAL
César Oliveira de Barros Leal, Doutor
Instituto Brasileiro de Direitos Humanos (IBDH)
Dimas Macedo, Mestre
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Fernando Luiz Ximenes Rocha, Mestre
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Francisco de Assis Filgueira Mendes, Mestre
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Francisco Luciano Lima Rodrigues, Doutor
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Gabriela Maciel Lamounier, Doutora
Faculdade de Direito de Pedro Leopoldo (FPL)
Hugo de Brito Machado, Doutor
Universidade Federal do Ceará (UFC)
João Paulo Braga Cavalcante, Doutor
Universidade Federal do Ceará (UFC)
José Filomeno de Moraes Filho, Doutor
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Marcelo Roseno de Oliveira, Doutor
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Maria Glaucíria Mota Brasil, Doutora
Universidade Estadual do Ceará (UECE)
Mário Lúcio Quintão Soares, Doutor
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Mário Parente Teófilo Neto, Mestre
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima, Doutor
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Mércia Cardoso de Souza, Doutora
Faculdade para o Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (FADESNE)
Valmir Pontes Filho, Mestre
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP)

PARECERISTAS CONVIDADOS
Bruno Marques Albuquerque, Especialista
Universidade Estadual do Ceará (UECE), Brasil
Catarina Araújo Silveira Woyames Pinto, Mestra
Universidade de Coimbra (UC), Portugal
Cristiane Helena de Paula Lima Cabral, Doutora
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Brasil
Flávia Salum Carneiro Soares, Mestra
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Brasil
Flávio José Moreira Gonçalves, Doutor
Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), Brasil
João Paulo Braga Cavalcante, Doutor
Universidade Federal do Ceará (UFC), Brasil
José Edmar da Silva Ribeiro, Mestre
Universidade Federal do Ceará (UFC), Brasil
Jovina D’Ávila Bordoni, Mestra
Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Brasil
Larissa Gabrielle Braga e Silva, Mestra
Escola Superior Dom Helder Câmara (ESDHC), Brasil
Sarah Dayanna Lacerda Martins Lima, Mestra
Universidade de Coimbra (UC), Portugal
Sônia Aparecida de Carvalho, Mestra
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Brasil
Taísa Ilana Maia de Moura, Especialista
Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Brasil

LINHA EDITORIAL
A revista publicará artigos selecionados pelo sistema duplo cego, dentro da
principal linha de pesquisa “Justiça, Gestão Pública, Direitos Humanos e
Educação”, bem como artigos e ou monografias oriundos de concursos realizados
pela ESMEC ou de interesse desta Escola.

COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Presidente
Des. Francisco Gladyson Pontes
Vice-Presidente
Des. Washington Luis Bezerra de Araújo
Corregedor Geral da Justiça
Des. Francisco Darival Beserra Primo
TRIBUNAL PLENO
Des. Francisco Gladyson Pontes - Presidente
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha
Desa. Maria Iracema Martins do Vale
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes
Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes
Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva
Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Des. Francisco Pedrosa Teixeira
Desa. Vera Lúcia Correia Lima
Des. Emanuel Leite Albuquerque
Desa. Sérgia Maria Mendonça Miranda
Des. Jucid Peixoto do Amaral
Des. Paulo Francisco Banhos Ponte
Desa. Francisca Adelineide Viana
Des. Durval Aires Filho
Des. Francisco Darival Beserra Primo
Des. Francisco Bezerra Cavalcante
Des. Inácio de Alencar Cortez Neto
Des. Washington Luis Bezerra de Araújo
Des. Carlos Alberto Mendes Forte
Des. Teodoro Silva Santos
Des. Carlos Rodrigues Feitosa
Desa. Maria Iraneide Moura Silva

Des. Francisco Gomes de Moura
Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite
Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes
Desa. Maria Gladys Lima Vieira
Desa. Lisete de Sousa Gadelha
Des. Raimundo Nonato Silva Santos
Des. Paulo Airton Albuquerque Filho
Desa. Maria Edna Martins
Des. Mário Parente Teófilo Neto
Desa. Tereze Neumann Duarte Chaves
Des. José Tarcílio Souza da Silva
Desa. Maria de Fatima de Melo Loureiro
Desa. Helena Lúcia Soares
Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães
Desa. Lira Ramos de Oliveira
Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto
Des. Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos
Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato
Des. Francisco Carneiro Lima

RELAÇÃO DOS DIRETORES E COORDENADORES DA ESCOLA
SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ (ESMEC)
Diretor Atual: Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto
Ex-Diretores
Des. Paulo Francisco Banhos Ponte (2015 - 2016)
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo (2013 – 2014)
Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva (2011-2012)
Des. Raimundo Eymard Ribeiro de Amoreira (2009-2010)
Des. João Byron de Figueiredo Frota (2007 - 2008)
Des. Ademar Mendes Bezerra (2005-2006)
Des. Francisco Hugo Alencar Furtado (2005)
Des. José Claúdio Nogueira Carneiro (2003-2004)
Desa. Gizela Nunes da Costa (2001-2002)
Des. Raimundo Bastos de Oliveira (1999-2000)
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha (1997-1998)
Des. Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque (1995-1996)
Des. José Maria de Melo (1993-1994)
Des. Ernani Barreira Porto (1991-1992)
Des. Julio Carlos de Miranda Bezerra (1987-1990)
Coordenador Atual
Juiz Ângelo Bianco Vettorazzi
Ex-Coordenadores
Juiz Marcelo Roseno de Oliveira (2016 – 2017)
Juiz Cézar Belmino Barbosa Evangelista Júnior (2016)
Juiz Aluisio Gurgel do Amaral Júnior (2015 - 2016)
Juiz Antonio Carlos Pinheiro Klein Filho (2013 – 2014)
Juiz Emilio de Medeiros Viana (2011-2012)

Juiz Durval Aires Filho (2009-2010)
Juíza Sérgia Maria Mendonça Miranda (2009)
Juiz Washington Luís Bezerra de Araújo (2007-2008)
Juiz Haroldo Correia de Oliveira Máximo (2007)
Juiz Marcelo Roseno de Oliveira (2006-2007)
Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho (2005)
Juiz Mantovanni Colares Cavalcante (2003-2004)
Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues (2001-2002)
Juiz Francisco de Assis Filgueira Mendes (1988-2000)

SUMÁRIO
SOBRE EL FENÓMENO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y SU RELACIÓN
CON EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS: ESPECIAL ATENCIÓN A LA
LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA . .................................................................. 15
Alri Zurita Gutiérrez

UMA ANÁLISE DA NATUREZA FÁTICO-JURÍDICA DOS ANIMAIS NÃO
HUMANOS NO SÉCULO XXI ............................................................................. 39
Ana Karina de Sousa Correia

CRIME E JUSTIÇA: A PRÁTICA SOCIAL NA PROVÍNCIA DO CEARÁ NA
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX . ........................................................... 65
Darlan de Oliveira Reis Júnior

DIFICULDADES ATUAIS DO SISTEMA INTERNACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS (2014) .................................................................................................. 89
José A. Lindgren-Alves

A FORMAÇÃO DO COSTUME INTERNACIONAL NA ATUALIDADE .... 125
Leonardo Nemer Caldeira Brant
Bruno de Oliveira Biazatti

O OLHAR DE UMA SOCIEDADE SOBRE SEU PASSADO AUTORITÁRIO
NO SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS
HUMANOS ........................................................................................................... 171
Tenile Mascolo

A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO INDIVÍDUO PELOS DIREITOS
HUMANOS: A CRISE DOS REFUGIADOS NA UNIÃO EUROPEIA ......... 197
Wiliander França Salomão

Sobre el fenómeno de la organización criminal
y su relación con el delito de trata de personas:
especial atención a la legislación penal
española
ON THE PHENOMENON OF THE CRIMINAL ORGANIZATION
AND ITS RELATION TO THE CRIME OF TRAFFICKING OF
PERSONS: SPECIAL ATTENTION TO SPANISH CRIMINAL
LEGISLATION
Alri Zurita Gutiérrez

Doctorando - Derecho Penal de la Universidad de Sevilla
E-mail: zuritaalri@gmail.com

Resumen
Tanto la criminalidad organizada como la trata de personas son delitos que
preocupan actualmente a la comunidad internacional. En este trabajo estudia la
problemática actual de la trata de personas y su relación con el crimen organizado,
además de establecer cómo la globalización ha incidido o contribuido para que
ambos fenómenos criminales se potencien y se relacionen entre sí. Particularmente
en el caso de la legislación española con las recientes Reformas penales, ambos
delitos se colisionan entre sí debido a sus agravantes específicas lo que ocasiona
problemas interpretativos.
Palabras claves: Trata de personas. Organización criminal. Flujos migratorios.
Globalización.
Abstract
The organized crime and trafficking in persons are crimes that currently draw the
attention of the international community. The objective of the research is to study the
phenomenon of human trafficking and its relation to organized crime; in addition, to
understand how globalization has contributed to the potentialization of both criminal
phenomena and in the relations between them. Particularly, in the case of spanish
law, has a conflict of rules with respect to specific criminal aggravations, which has
been causing problems of interpretation of the normative system.
Keywords: Trafficking in persons. Criminal organization. Migratory flows.
Globalization.
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1. SOBRE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y SU INCIDENCIA EN EL DELITO
DE TRATA DE PERSONAS
Desde el punto de vista histórico las migraciones han sido un elemento
esencial en el devenir de la Humanidad. Si consideramos los últimos dos siglos
de la Historia observamos que, fundamentalmente, la emigración con base
económica coincide con un acelerado proceso de internacionalización de la
economía mundial (MARTÍN NAVARRO, 2003, p. 72). Las migraciones tienen
un importante componente derivado del proceso de globalización de la economía.
Sin embargo, los países que actúan como polo de atracción de emigrantes han
pasado a una política de emigración más restrictiva si la comparamos con épocas
anteriores (MARTÍN NAVARRO, 2003, p. 77). Tal es el caso de la Unión Europea
que mantienen políticas migratorias muy duras, lo que favorece a las organizaciones
criminales, porque de esta manera tienen a su merced a los migrantes que buscan
huir de sus países en conflicto o que simplemente buscan un futuro mejor. Lo que
produce en última instancia un caldo de cultivo fructífero para la trata de personas.
Un estudio actual sobre el caso de Siria y los flujos migratorios, además de la crisis
de personas refugiadas dan cuenta de la gran cantidad de personas que huyen en
busca de asilo y de la problemática actual de la misma (ARENAS-HIDALGO, 2016).
Ahora bien, actualmente la trata de personas es un fenómeno estructural
y no coyuntural en el contexto del nuevo orden de la mundialización, que está
estrechamente relacionado con el alarmante incremento de la población mundial
y con el fenómeno de la inmigración internacional sin precedentes que se está
produciendo en las últimas décadas como una consecuencia más de la globalización
(BENÍTEZ ORTÚZAR, 2011, p. 213). Dicha globalización también ha permitido
dar un salto cualitativo así como cuantitativo a la organización criminal, si bien
este fenómeno de delincuencia organizada no es nada nueva, lo cierto es que ha
sabido valerse de todos los adelantos para potenciar su cualidad lesiva, y clara
muestra de ello son los delitos cometidos en el seno de dicha organización, tal
como la trata de personas.
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Ahora bien, un fenómeno que ha propiciado el crecimiento de este tipo
delictivo, es la “inmigración internacional” sin precedentes que estamos viviendo
en la actualidad y ésta a su vez está planteando serios problemas a los Estados
receptores de inmigrantes y, muy posiblemente los seguirán planteando (PÉREZ
ALONSO, 2008, p. 55). Al respecto, pese a las diferencias entre la trata de personas
y las migraciones ilegales, esta última constituye un fenómeno ligado con ellas,
las razones que explican migraciones internacionales contribuyen, sin duda, a
explicar también esta realidad. Ahora bien, cuando se habla de la trata supone que
se está en disposición de hallar personas en situación de ser explotadas en zonas
deprimidas en origen que acostumbran a ser trasladadas geográficamente al lugar
en el que se dará lugar a la explotación (PÉREZ MACHÍO, 2016, p. 373). De este
complejo fenómeno ahora nos interesa su lado más obscuro, que ha surgido de
este fenómeno migratorio, tal como lo es la trata de personas que se ha generado
también gracias a la nueva realidad económica y social de la globalización. Así pues
la trata de personas tiene como finalidad la explotación ya sea sexual o laboral.
Otro factor que influye sobre este fenómeno criminal -de trata de personases la desigual distribución de la riqueza, que actúa como factor motivante y que
ha hecho aparecer un mercado de la migración, donde la salida hacia un destino
mejor constituye la preciada mercancía. Las mismas condiciones que generan la
necesidad de emigrar son las que generan la aparición del mercado en cuyo marco
operan las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, respecto de las cuales
la burla de controles administrativos constituye sólo -la punta del iceber o- el
aspecto externo de su actividad ilícita (GARCÍA ARÁN, 2006, p. 3). Este tipo de
criminalidad en su modalidad de delincuencia organizada normalmente tiene un
carácter transnacional, con un proceso criminológico claramente diferenciado en
etapas, comprende la captación de las víctimas en su país de origen, su traslado
al Estado desarrollado y su posterior explotación. Incluso en muchos casos la
transnacionalidad no culmina en este proceso, sino que va más allá, tratando
de nuevo a la víctima a otro Estado para continuar allí su explotación, llegando
incluso al intercambio o compra-venta de víctimas entre distintas organizaciones
(BENÍTEZ ORTÚZAR, 2011, p. 214).
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En efecto, el abuso de situaciones de angustiosa necesidad que se encuentra
en la base del fenómeno genera unas condiciones de explotación en las que se viola
la libertad, la intimidad, los derechos como trabajadores y, en suma la dignidad
humana como valor mediato de referencia, hasta el punto de configurar un ámbito
criminológico en el que las condiciones de sometimiento personal y ejercicio
y de dominio permiten plantear la existencia de nuevas formas de esclavitud
GARCÍA ARÁN, 2006, p.3-4). Se debe advertir que en cuanto a las víctimas de
este tipo de criminalidad, que aunque puede ser cualquiera, sin embargo, en
situaciones de potencial vulnerabilidad social y económica los que conforman
el perfil victimológico más generalizado son las mujeres y los niños (BENÍTEZ
ORTÚZAR, 2011, p.214-215).
Por todo lo expuesto, podría denominarse a la trata de seres humanos como
la nueva esclavitud del siglo XXI. Esto debido a la compra de seres humanos bajo
fuerza o engaño para explotarlos en trabajos forzados o en situaciones semejantes
a la esclavitud, dicho fenómeno es una lacra de nuestras sociedades modernas que
deben ser combatidos con todos los medios disponibles. Ya que constituye una
grave violación a los derechos humanos y un vestigio horrible de los tiempos en
que la esclavitud era tolerada (GARAIZÁBAL, 2012, p. 81). Respecto a este tema
BALES resalta tres formas de nueva esclavitud: 1) la esclavitud prendaria; 2) la
servidumbre por endeudamiento; 3) Esclavitud contractual (Bales, 2000, p.20 y
ss.). Las personas serían tratadas como “cosas”, aunque el término no es aplicado
a personas, veremos en qué medida se aproxima este concepto a esta realidad de
trata de personas. Como mencionamos, la propiedad, por definición, se ejerce sobre
las cosas plena in re potestas, no sobre las personas. Por esta razón, la definición
de esclavitud no podría basarse en el ejercicio del derecho de propiedad sobre la
personas, sino en el ejercicio de todos o alguno de sus atributos. Y precisamente,
es ese ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona lo
que significa que se actúa con ella como si fuera una “cosa” en tal sentido podría
considerarse desde este punto de vista, como el contenido material genérico del
concepto de esclavitud (GARCÍA ARÁN, 2006, p. 6).
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Por otro lado, en lo que se refiere a la explotación de la prostitución o del
sometimiento sexual no es un hecho nuevo ni tampoco las normas aisladas que
lo regulan. Pero su inclusión en el concepto de la nueva esclavitud permite sacar
a la luz un plus de afectación a la libertad y la dignidad básicas que todo atentado
a la libertad sexual contiene y que se sitúa en una auténtica “cosificación” del ser
humano como objeto de explotación (GARCÍA ARÁN, 2006, p. 4). Se encuentra
también como otra forma de explotación el trabajo esclavo, donde se somete a
personas a interminables horas de trabajo, sin que reciban la remuneración justa
o algún tipo de beneficio laboral, como correspondería.
Se puede deducir entonces que existe por tanto un común denominador
-en este tipo de explotación- que en mayor o menor medida, la víctima es tratada
como una “cosa”. Dicha cosificación se produce cuando se la intercambia como
una mercancía o se explota su trabajo sin reconocimiento de los derechos como
trabajador o persona. Por su puesto, es tratada como una cosa cuando se la
traslada violenta, fraudulenta o abusivamente para atender las demandas de
prestaciones que se produce en otro lugar (GARCÍA ARÁN, 2006, p. 5). Otro
punto a tener en cuenta como elemento común es que estamos ante un tipo de
criminalidad que mayoritariamente es cometida por organizaciones -criminales-,
normalmente transnacionales, que dificultan su investigación de los delitos y
requieren instrumentos también jurídicos de individualización de la responsabilidad
de los miembros de la organización, así como instrumentos internacionales de
persecución (GARCÍA ARÁN, 2006, p. 5-6).
2. LA PROBLEMÁTICA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La lucha contra la criminalidad organizada se ha convertido desde el
último cuarto de siglo XX en una de las preocupaciones centrales de la política
criminal de muchos gobiernos. Estas denominadas multinacionales del crimen se
han expandido al mismo ritmo que las actividades económicas legales al calor de
la globalización de mercado y las nuevas oportunidades que ofrece el vertiginoso
19
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desarrollo tecnológico de los sistemas de comunicación (SÁNCHEZ GARCÍA
DE PAZ, 2004, p. 621). Por esta razón en el caso de la criminalidad organizada,
la globalización va más allá de la presencia de factores internacionales, como la
implantación de un grupo o la distribución de sus actividades en varios países y
la integración en el grupo de miembros de diversas nacionalidades (ANARTE
BORRALLO, 1999, p. 17). Este fenómeno se mueve en una nebulosa poco clara y
se presenta particularmente complejo, mal estudiado y con problemas de abordaje
por nuestro conocimiento incompleto acerca de la naturaleza y del verdadero
alcance del peligro que supone para el orden social, político y económico, porque
también se desconocen qué medios pueden garantizar adecuadamente su control
(DE LA CUESTA ARZAMENDI, 2001, p. 87).
Cuando se trata de definir la criminalidad organizada, existen coincidencias
en la doctrina, en el sentido de que se tienen que tener como punto de partida el
diferenciar la organización criminal de una simple asociación para delinquir o como
actualmente se denomina en la legislación española grupo criminal (CHOCLÁN
MONTALVO, 2001, p.217-218). Se debe mencionar que en tiempos recientes se
ha producido el progresivo abandono de la supremacía general del paradigma del
autor individual, que regía tradicionalmente en la teoría del delito y, concretamente,
en el concepto de injusto penal (POLAINO-ORTS, 2009, p. 381). Así también,
se debe tener presente que cuando hablamos de criminalidad organizada, no
hablamos de una simple concertación de personas para cometer delitos, sino todo
lo contrario, la organización criminal conlleva un plus de lesividad -debido a que
posee determinadas características- respecto a los delitos comunes tipificados en
el Código penal (SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, 2005, p.27-28).
Por mucho tiempo la componente extranjera ha legitimado con frecuencia
una explicación de la criminalidad organizada centrada en la idea de complot, pero
aquí interesa destacar especialmente su valor como precedente de la globalización,
que constituye hoy uno de los parámetros más relevantes de criminalidad organizada
y, además, un nuevo paradigma para la Criminología y la Política Criminal
(ANARTE BORRALLO, 1999, p. 16). Ahora bien, la verdadera transformación
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de la criminalidad organizada, respecto de la que operaba hasta finales de los años
setenta, ha sufrido un cambio crítico y radical sólo desde hace apenas -algo más
de- veinte años, esto se debe fundamentalmente a tres motivos: la globalización del
campo de actuación, la internacionalización y la sofisticación logística, han dado
pie a la modernización de la criminalidad a partir de la década de los ochenta y
noventa y que exige actualmente una reorientación del enfoque de estudio de la
criminalidad organizada (IGLESIAS RÍO, 2001, p.1464-1465).
Tradicionalmente el crimen organizado ha sido considerado como un mero
problema de orden público interno propio de los Estados (BLANCO CORDERO,
200). Pero la moderna criminalidad no es ajena a los grandes procesos y cambios
contemporáneos, por esta razón es que la globalización de la economía -los adelantos
tecnológicos-, constituyen el factor más importante que ha influido en el desarrollo
y expansión de la criminalidad a nivel mundial (Blanco Cordero / Sánchez
García de Paz, 2000, p.3-4). En la actualidad, los sistemas penales tradicionales
se encuentran indefensos frente a este tipo de criminalidad especialmente peligrosa.
La necesidad de acometer de forma efectiva, actuaciones de prevención y de
lucha contra el mismo ha sido en algunos ordenamientos, motor de importantes
transformaciones en el Derecho penal sustantivo y procesal (SÁNCHEZ GARCÍA
DE PAZ, 2004, p. 622). En consecuencia surgen propuestas que se dirigen hacia la
creación de los tipos de peligro que adelanten la tutela penal, reaccionando frente al
mismo fenómeno asociativo a través de tipos delictivos, que sancionen penalmente
la mera pertenencia a una organización criminal, y, en general, mediante un mayor
rigor punitivo para el tratamiento de las concretas manifestaciones delictivas del
crimen organizado (CHOCLÁN MONTALVO, 2001, p. 219). Como se pudo apreciar
este fenómeno delictivo goza de una versatilidad que hace posible la comisión de
diversos delitos, y uno de ellos -la trata de personas- es el tema de estudio en el
presente artículo, así como determinar los vínculos existentes entre ambas figuras
delictivas. Resulta pues importante también identificar las características que son
parte de la organización criminal, las cuales pasamos a desarrollar.
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A) CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La organización criminal posee raíces profundas a nivel macro social,
en la medida que es expresión de las fisuras de la sociedad y a nivel micro social,
en la medida que tiene la capacidad de resultar invisible, asimilable a los códigos
de conducta social, destruye las barreras entre lo permitido y lo ilícito, lo bueno
y lo malo, lo socialmente admitido y lo socialmente prohibido. Así también la
organización criminal, constituye una subcultura, como códigos de conducta,
que conectan con la moral popular. Por esta razón, dicho fenómeno no se puede
explicar sin comprender la realidad donde se desarrolla, porque se mimetiza con
el medio, se adapta a él y a sus cambios, introduciéndose en las fisuras que deja
la relación sociedad/Estado (ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 2009, p. 126). Pero ¿Cómo
pueden llegar a influir negativamente la organización criminal en la sociedad? Para
responder esta pregunta pasamos a desarrollar cada una de sus características.
Como primera característica tenemos “la organización”: Ésta tiene la
capacidad de adaptación para solucionar dificultades que se plantean -dando como
resultado- la producción de cambios que capacitan a la organización para hacer
frente a nuevas dificultades (MOUZELIS, 1991). Así mismo un factor inherente en
la organización es la estructura, la cual además puede ser variada, es decir, puede
ser: jerárquica, horizontal, celular o de red. Cualquiera sea el tipo de estructura que
adopte la criminalidad organizada, siempre girara en función a la multiplicidad
proyectos criminales que tengan fijado, buscando de esta manera la mayor eficacia
en la comisión del delito y, minimizar la posibilidad de ser descubiertos.
Sobre los elementos de la organización pueden mencionarse los siguientes
elementos o características que englobarían la mencionada característica: 1)
determinación de los objetivos comunes; 2) la división del trabajo; 3) la estructura;
4) códigos de conducta comunes; 5) un sistema de toma de decisión; 6) relaciones
entre los miembros; 7) relaciones con el medio exterior y por último; 8) tendencia
a la autoconservación (ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 2009, p.128-133).
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La segunda característica esta “la permanencia o el tiempo indefinido”: La
permanencia se refleja en la subsistencia de la amenaza derivada de la expresión
activa de la disposición de la voluntad de sus integrantes de colaborar en los hechos
delictivos cada vez que la asociación lo requiera, y frente a cuya manifestación ya
no existe razón para confiar en que sus integrantes habrán de atenerse a la norma
(ZIFFER, 2005, p. 75). La criminalidad organizada no es propia de individuos que
se asocian, en exclusiva, sólo para cometer determinados delitos, condicionando
su existencia y posterior disolución a la perpetración un solo delito. Aunque esta
actividad haya implicado la previa elaboración de un plan de acción, atribución
de funciones y posterior dispersión, relacionada con sus componentes. Queda
claro, que aunque haya habido planificación previa a la comisión de un delito y
su posterior disolución, no se puede indicar que es una organización criminal, en
razón a la falta de voluntad de permanencia de los integrantes del grupo.
La tercera característica es la “finalidad delictiva”: podría destacarse
que en este caso, lo decisivo es que una pluralidad de personas persiguen de
manera organizada unos objetivos contrarios a las leyes. Sucede entonces que
el peligro del bien jurídico se produce por la mera existencia de la organización
criminal y el carácter “preparatorio” o estrictamente “ejecutivos” de sus metas
juegan un papel segundario si el objeto, considerado unitaria y globalmente, es un
objeto “criminal” (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, 1978, p. 278). La comisión de
delitos tiene que ser el fin propio de la organización, aun cuando el objeto final no
necesariamente tiene que ser la comisión de delitos, sino que éstos pueden aparecer
como el instrumento para lograr ese objetivo final (ZIFFER, 2005, p. 79). Que
como indicamos es la búsqueda del beneficio económico sería el fin último. En este
sentido, algunas definiciones doctrinales limitan la finalidad de las organizaciones
criminales, orientado a fines lucrativos, apartados expresamente la persecución
de fines ideológicos (SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, 2004, p. 636). Partiendo de
esta premisa, se puede afirmar que la búsqueda del beneficio económico, es lo
que mueve fundamentalmente a la criminalidad organizada. Es el fin último
de la criminalidad organizada estricta y toda su estructura, división de trabajo,
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toma de decisiones están orientadas en torno a la obtención del lucro económico
(Herrero Herrero, 2007, p. 613). Toda organización criminal se crea con
una finalidad delictiva y busca la comisión de varios delitos.
La suma de las mencionadas características hace posible identificar de
mejor forma este fenómeno criminal, puesto que no existe un consenso sobre
un concepto o definición de lo que se entiende por organización criminal, por
lo tanto, somos partidarios de una identificación por medio de las características
como directrices que nos permiten develar este fenómeno criminal.
B) CAPACIDAD LESIVA
Debido a la capacidad lesiva de la organización criminal, ésta constituye
una forma de punición anticipada, pero no es únicamente eso, sino que es mucho
más que eso, ya que constituye una institución criminal dinámica existente en la
sociedad, y que es contraria a los fines de ésta, es una institución una empresa
criminal que se opone sistémicamente a la estructura social (POLAINO-ORTS, 2009,
p. 441). La construcción de estructuras racionalmente orientadas a la planificación
y comisión de delito beneficia el encubrimiento ulterior de sus miembros para
evitar la persecución penal, la suma de fuerzas, la planificación y división eficaz del
trabajo, así como la profesionalización de sus miembros fundamentan claramente
un mayor peligro para los bienes jurídicos, que puede estimarse relevante aunque
este comportamiento se encuentre lejos de ellos (SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ,
2008, p.454-455). En el mismo sentido también se manifiesta a Fiscalía General
de España en la Circular 2/2011.
En este punto de colisión la organización criminal pretende ocupar un lugar
ilegítimo en la vida pública, arrogándose la organización delictiva el ejercicio de
derechos pertenecientes al ámbito de la soberanía que son propia del Estado, como
son la organización y la violencia. Sólo si se vincula de este modo la emergencia
de la organización con el incremento fáctico de la peligrosidad que ésta supone,
se percibe con claridad el específico significado de la actuación colectiva de las
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organizaciones criminales que pone en cuestión el monopolio de la violencia que
corresponde al Estado (Cancio Meliá, 2007, p. 36).
Ahora bien, la capacidad lesiva se deriva de los siguientes factores: por un
lado la sistematización de los ataques y el grado de eficiencia de las organizaciones
consigue una masificación en la lesión de los bienes jurídicos protegidos; en segundo
lugar, en buena parte de las actividades realizadas por estos grupos, se sigue un
procedimiento que en sí mismo representa un ataque a la integridad moral y a los
derechos fundamentales de las personas -en el caso la trata de personas-, mediante
el establecimiento de prolongadas situaciones de esclavitud; por último, porque las
actividades del crimen organizado extienden su lesividad más allá de los concretos
bienes que resultan afectados en un ataque especifico, desestabilizando a la sociedad
a través de la generación de inseguridad, poniendo en riesgo el orden económico,
y, en determinados casos, facilitando la corrupción de las instituciones públicas,
así como del sector privado (ROPERO CARRASCO, 2011, p. 121).
También en la Reforma penal de 2010 de España se hace mención sobre la
naturaleza delictiva de las organizaciones criminales, así como los grupos criminales,
mencionando en la exposición de motivos lo siguiente: Las organizaciones y
grupos criminales en general no son realmente «asociaciones» que delinquen,
sino agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamente delictiva, carentes en
muchos casos de forma o apariencia jurídica alguna, o dotadas de tal apariencia con
el exclusivo propósito de ocultar su actividad y buscar su impunidad (BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO, 2010).
Por lo desarrollado hasta el momento, se puede deducir que las
características con las que se reviste la criminalidad organizada dan buena cuenta de
su capacidad lesiva, propiciando de esta manera la comisión de múltiples de delitos,
todo esto bajo la sombra de su entramado estructural y organizativo, además, que
sus miembros se sienten seguros bajo el manto del anonimato, esto por el hecho
de actuar en conjunto al momento perpetrar los delitos, lo que los desinhibe al
momento de cometer sus delitos. Además, debemos aclarar que la organización
criminal, se vale de sus características propias para la comisión de delitos graves y
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no así simples delitos de menor gravedad, y esto es lo que preocupa, porque como
indicamos no buscan cometer simples delitos sino que se proyectan hacia delitos
graves, tal es el caso de nuestro tema de estudio como es la trata de personas. Ahora
pasamos a analizar la relación existente entre ambos tipos delictivos.
3. RELACIÓN ENTRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Como se ha podido observar la trata de personas es un fenómeno delictivo
que ha ido evolucionando en su perfil, hasta el punto de convertirse en una práctica
globalizada y muy rentable, llegando a convertirse en uno de los problemas de
política-criminal como el segundo gran negocio ilegal, por encima del tráfico de
drogas y sólo superado por el tráfico de armas (GARCÍA DEL BLANCO, 2014,
p.196-197). El hecho de que este tipo de delito se cometan en el seno de una
organización criminal, inciden muchas veces en las pocas denuncias que presentan
las víctimas, ya sea por el férreo control al que son sometidas, como al miedo por
las potenciales represalias por parte de la red de explotación sobre su persona o
su propia familia.
Aunque es importante tener presente que no todos los supuestos de
trata de personas implica un gran despliegue de medios ni supone la operación
de una gran organización, lo que la ligaría irremediablemente a los supuestos de
criminalidad organizada (VILLACAMPA ESTIARTE, 2012, p. 8). Si bien dicha
advertencia, de que no todos los delitos de trata son hechas por organizaciones
criminales es cierta, no quita el hecho de que la gran mayoría de este tipo de delitos
es ocasionado por dichas organizaciones criminales, más aún si nos referimos en
el contexto transnacional.
En todo caso, estamos ante conductas punibles, que tienen un alcance
cada vez mayor cuando la globalización económica y financiera está generando
un incremento de la desigualdad económica y social que provoca ineludiblemente
movimientos migratorios desde los países menos desarrollados hacia los más
desarrollados. Favoreciendo así la expansión de dicha desigualdad, la falta de
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oportunidades de empleo, la violencia, discriminación y la pobreza. Todo esto
ocurre en la medida fundamentalmente cuando los países occidentales implantan
políticas de contingencia y fuertes controles fronterizos para frenar este tipo de
delito. Como resultado lo que se tiene es el favorecimiento la irrupción de grupos
delictivos organizados que controlan y explotan el proceso migratorio (GARCÍA
ARÁN, 2006, p. 241).
La criminalidad organizada y la trata seres humanos constituyen dos
realidades criminológicas que a menudo se consideran relacionadas, se patentiza ya
el hecho de que justamente el considerado instrumento internacional contemporáneo
por excelencia en la lucha contra este fenómeno delictivo, nos referimos al “Protocolo
de Palermo”, que constituye un protocolo complementario a la Convención de
Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional. En relación
con esta Convención, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado tres
sucesivos protocolos en los que se regulan las disposiciones que deben adoptar los
Estados parte en relación con tres concretas manifestaciones del crimen organizado:
El primero para prevenir, combatir y reprimir el propio crimen organizado; el
segundo para reprimir el tráfico ilícito de migrantes y por último para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas (VILLACAMPA ESTIARTE, 2012, p. 5).
Por otro lado, y haciendo un breve paréntesis, es importante tener en
cuenta la delimitación y diferencia entre lo que es “tráfico ilegal de personas” de lo
que se entiende por “trata de personas”, en este sentido tomamos como referencias
las conceptualizaciones vertidas por Naciones Unidas respecto a este tema. De tal
modo, comenzamos con las conceptualizaciones: Comenzamos entonces por el
concepto del primero a) Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación
de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea
nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un
beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Por otro lado, respecto a la
trata de personas establece que: Por “trata de personas” se entenderá la captación,
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al
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engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá,
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (CONVENCIÓN DE
NACIONES UNIDAS, 2004).
En el espacio europeo se mantiene prácticamente la misma conceptualización
que la de Naciones Unidas, en el art. 4 de la Convención de Varsovia. Con la
diferencia que esta normativa es vinculante a todos los Estados integrantes de la
Unión Europea (CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA, 2005, art. 4). En lo
que refiere a la vinculación entre la organización criminal y la trata de personas
el Programa de Estocolmo de 2010, establece la trata de personas, como una
forma grave de delincuencia organizada (PROGRAMA DE ESTOCOLMO, 2010).
Además la Directiva de 2011/36 del Parlamento Europeo y del Consejo resalta en su
considerando 1º el vínculo existente entre ambos delitos. La mencionada Directiva
lo establece de la siguiente manera: “La trata de seres humanos es un delito grave,
cometido a menudo dentro del marco de la delincuencia organizada, constituye
una grave violación de los derechos humanos y está prohibida explícitamente por
la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Evitar y combatir la trata
de seres humanos es una prioridad para la Unión Europea”.
De lo expuesto entonces se puede extraer la diferencia existente entre
tráfico de migrantes y la trata de personas. Por un lado, el concepto de tráfico ilícito
de inmigrantes agrupa conductas de facilitación de entrada, ilegal de personas
en un país con ánimo de obtener un beneficio económico, lo que presupone el
consentimiento del migrante, que viene a ser así el “cliente” de la organización
criminal a la que paga dinero por un servicio, el de transporte y/o facilitación de
documentos, alojamiento inicial etc. (SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, 2008, p.264).
Por otro lado, la trata de personas es un delito mucho más grave, esto en
razón de que se designa el tráfico dirigido a la explotación laboral y sexual o de
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otro tipo tales como: extracción de órganos o adopción ilegal. Muchas veces en
estos casos no existe el consentimiento del migrante o bien es un consentimiento
invalido en sentido amplio, debido a que puede mediar el engaño, la intimidación
o en todo caso abuso de necesidad o por último ser menor de edad (SÁNCHEZ
GARCÍA DE PAZ, 2008, p.264-265).
Por consiguiente, se puede extraer tres puntualizaciones: A)
Consentimiento: El tráfico ilegal de personas, pese a desarrollarse a menudo en
condiciones degradantes o peligrosas, implica el consentimiento de las mismas a
ponerse en manos de la red de traficantes. La trata no es consentida o, de haber
mediado consentimiento inicial, el mismo se ha producido mediante coacción,
engaño o abuso; B) Explotación: El tráfico ilegal termina con la llegada de los
traficados a su destino. La trata implica una posterior explotación de la víctima
con la finalidad de obtener beneficios económicos; C) Transnacionalidad: El tráfico
ilegal de emigrantes es siempre transnacional mientras que la trata puede producirse
entre distintas zonas de un mismo país (VALLDECABRES ORTIZ, 2009, p. 542).
Continuando en lo relativo a la trata de personas y su relación con la
organización criminal, se debe tener en cuenta, que en la dinámica comisiva habitual
de la trata de personas, es necesaria una infraestructura que permita precisamente
diversificar actividades, por lo que la presencia de organizaciones criminales o
redes mafiosas que operan a nivel internacional parece una realidad criminológica.
La mencionada dinámica gira en función de establecer bases estructuradas de
actividad en diferentes países, con miembros de diferentes nacionalidades y
teniendo cada subgrupo una determinada y concreta función, ya sea en la fase de
captación, la fase de transporte o en el proceso de explotación, que es donde las
victimas comienzan a pagar una “deuda” contraída por los gastos del viaje, estancia
y documentación, dicha deuda normalmente es complicado de saldar (GARCÍA
DEL BLANCO, 2014, p.s.197).
Ahora bien, la delincuencia organizada dedicada a la trata de personas
ha venido incrementándose, debe indicarse que la obtención de datos respecto a
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la trata de personas constituye una tarea particularmente compleja. Tanto es así
que un sector nada desdeñable de la literatura especializada sobre la materia se
ha ocupado específicamente de los problemas con que los investigadores deben
enfrentarse para obtener datos acerca de este fenómeno, sin que la obtención de
datos sobre la trata realizada por estructuras organizadas haya representado una
excepción (VILLACAMPA ESTIARTE, 2012, p.11-12). Pese a las dificultades para
la obtención de datos fiables en relación con la trata de personas, en los últimos
años se han implementado una serie de experiencia que han permitido aproximarse
de manera global algo más a dicha realidad, en este sentido, organismos como la
Organización Mundial del Trabajo así como el Programa Global contra la Trata
de Personas (GPAT) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el delito
(VILLACAMPA ESTIARTE, 2012, p. 13). Ambos instrumentos tratan de acopiar
la mayor cantidad de datos sobre este fenómeno delictivo. En España, la presencia
de las redes de trata se sitúa en un rango medio-bajo, ello sobre todo si se considera
que la Unión Europea estima que el tráfico ilegal mundial involucra a más de siete
millones de personas; no obstante y de nuevo, la cifra negra y los casos ocultos son
claramente mayoritarios, con lo que la cantidad de víctimas afectadas en el país
no puede determinarse certeramente (GARCÍA DEL BLANCO, 2014, p.s.198).
Cabe destacar que la comisión del delito de trata en el seno de una organización
criminal plantea problemas concursales.
4. AGRAVANTE ESPECÍFICA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
ART. 570 BIS Y DE LA TRATA DE PERSONAS ART. 177 BIS 6. DEL CP
ESPAÑOL
La primera vez que se tipificó de manera autónoma el delito de organización
criminal en España, fue como consecuencia de la modificación incorporada por
la LO 5/1999, de 13 de enero, a la “Ley de Enjuiciamiento Criminal” (LECr.), en
materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico
ilegal de drogas y otras actividades graves, añadiendo un nuevo art. 282 bis, que
proporciona habilitación legal a la figura del “Agente encubierto” para investigar
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actividades propias de la delincuencia organizada, y que con esa finalidad considera
“delincuencia organizada” como la asociación de tres o más personas para realizar,
de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin de cometer
alguno o algunos de los delitos enumerados por el citado artículo (GARCÍA DEL
BLANCO, 2014, p.s.200). No es sino hasta la promulgación de la LO 5/2010, que
la legislación española concreta un concepto de criminalidad organizada, y con
ello también sus respectivas agravantes específicas.
Las circunstancias agravantes en el delito de organización criminal están a
partir del 570 bis. 2 el cual indica que las penas se impondrán en su mitad superior
en los siguientes casos: a) cuando presente un elevado número de miembros; b) si
dispone de armas o instrumentos peligros; c) si dispone de medios tecnológicos
avanzados de comunicación o transporte que faciliten la ejecución o la impunidad
de los culpables. Algunas breves observaciones sobre las agravantes mencionadas
serian: primero que no se determina cuál es el número de miembros elevados,
segundo tampoco se determina cuáles son las armas o instrumentos tienen que
ser considerados como peligrosos.
La siguiente agravante nos resulta de mayor interés para el tema que nos
concierne, ya que encontramos la agravante que se fundamenta en la naturaleza
de los delitos que pretende cometer la organización criminal en el art. 570 bis 3.
El cual establece la pena en su mitad superior si los delitos fueren contra la vida
o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la
trata de seres humanos.
Sin embargo, en la tipificación concreta de los delitos contra alguno de
estos bienes jurídicos se ha tenido en cuenta la circunstancia de que el sujeto
formara parte de una organización o grupo criminal para construir una agravante
específica (art. 177 bis. 6 CP), lo cual plantea o agrava los problemas de bis in idem
en su aplicación conjunta. Tampoco en este punto coincide la redacción del artículo
570 bis con la del 570 ter “grupo criminal”, puesto que éste último, sólo recoge
como agravantes específicas las tres primeras agravaciones de las organizaciones
criminales que mencionamos en un anterior parágrafo. Por lo tanto, al ser la trata
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de personas un delito grave en función de la pena encajaría sólo en el tipo del
artículo 570 ter 1 a) y no como agravante del delito de grupo criminal (GARCÍA
DEL BLANCO, 2014, p.s.223).
Sobre esa base, pues –como indica alguna autora-, se mantiene la necesidad
de continuar con la interpretación restrictiva para este tipo delictivo de trata de
personas que se había venido defendiendo para el homólogo tipo cualificado del
delito de tráfico de personas del art. 318 bis.5 CP. Todo esto no solamente por el
significado que se ha venido dando tradicionalmente a conceptos como los de
organización y asociación delictiva, sino también porque la observancia a los
mandatos internacionales de incriminación no obligaría a llegar tan lejos como para
aplicar la agravante en cualquier supuesto de concertación delictiva pluripersonal
para la comisión de un delito de trata de personas a que podría conducirnos una
interpretación amplia del tipo de cualificado del art. 177 bis.6 CP (VILLACAMPA
ESTIARTE, 2012, p. 26).
Sin embargo, la contención típica que pueda obtenerse por vía de
interpretación restrictiva del art. 177 bis.6 CP podría quedar neutralizada por la
reaparición de los tipos cualificados tanto relacionados con la intervención en una
organización criminal como también en un grupo criminal, cuando la finalidad de
uno u otro tipo de formación sea la de cometer el delito de trata de seres humanos.
En este sentido, el núm. 3 del art. 570 bis CP impone pena en la mitad superior
a las penas respectivamente previstas en el precepto cuando los delitos cuya
comisión constituye la finalidad de la organización criminal son delitos contra la
vida o la integridad de las personas, la libertad o la indemnidad sexuales o la trata
de seres humanos. Lo mismo que el art. 570 ter.1.a) CP que impone la pena más
grave de las correspondientes al tipo básico de las conductas relacionadas con un
grupo criminal cuando la finalidad del mismo sea la de cometer aquellos delitos
(VILLACAMPA ESTIARTE, 2012, p.26-27).
La previsión de tales tipos delictivos (art. 570 bis y 570 ter) junto al tipo
cualificado del delito de trata de personas del art. 177 bis.6 CP demuestra que el
legislador español no ha optado claramente por una de las dos posibles técnicas de
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tipificación agravada de la comisión de delitos a través de una asociación criminal,
es decir, mediante la configuración de la agravante de la pena por la comisión
del delito perteneciendo a una organización criminal, o en otro caso mediante la
previsión de un tipo autónomo que sancione la pertenencia a una organización
o asociación criminal, pero como se observa el legislador empleó ambas, con la
consiguiente duplicidad incriminatoria (VILLACAMPA ESTIARTE, 2012, p.
30). Por lo tanto, se produce un conflicto tanto interpretativo como aplicativo al
momento de determinar cuál agravante se debe aplicar. Así como determinar cuál
tipo delictivo aplicar cuando en el seno de la organización criminal se comete un
delito de trata de personas. En este punto, el Código penal ofrece una solución en
función del principio de la alternatividad, dando prioridad al delito más grave.
5. CONCLUSIONES
Por todo lo desarrollado, podemos comenzar indicando que un factor
importante para que el delito de trata de personas como también de organización
criminal, es la globalización. Si bien, ambos delitos no son nuevos, lo cierto es
que han sabido acomodarse y aprovechar las ventajas que ofrecen a apertura de
fronteras de la mano de la globalización, así como el intercambio de mercancías,
productos y flujos migratorios, que permeabilizan a los Estados y por ende los
deja vulnerable frente a estos tipos delictivos. Siendo imperante en consecuencia
la cooperación y colaboración entre los Estados para combatir ambos fenómenos
delictivos.
Debemos considerar también que tanto la organización criminal como la
trata de personas, son a nuestro juicio, dos fenómenos delictivos que tienen estrecha
relación, puesto que por lo general, la trata de personas se produce en el seno de
la delincuencia organizada, que aprovechan todo el entramado organizativo en
búsqueda de la impunidad. Las características de las que se reviste la organización
criminal – estructura organizada, carácter estable o tiempo indefinido y finalidad
delictiva-, facilita sin duda la comisión delictiva de varios delitos, entre ellos el
de trata de personas.
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Por último, en la legislación española se produce problemas interpretativos,
cuando operan las agravantes en los casos de trata de personas como de organización
criminal, consideramos que se debería optar por quitar la agravante de trata de
personas cometida en el seno de una organización criminal art. 570 bis 3 de
CP español. De esta manera se podría solucionar dicho problema entorno a las
agravantes de ambos delitos. Como esta situación en el código penal español el
delito de organización criminal produce problemas concursales respecto a otros
delitos, por ejemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas, y otros. Tanto como tipo
básico, como en grado de circunstancia agravante.
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Resumo
O presente texto analisa a natureza fático-jurídica dos animais não humanos no
século XXI, tendo por objetivo geral refletir acerca da necessidade de atualização
do ordenamento jurídico brasileiro, haja vista os avanços tecnológicos, sociais,
jurisprudenciais e da neurociência. O trabalho tem por objetivos específicos expor
os aspectos histórico-filosóficos do relacionamento do animal humano com os
não humanos, a Constituição, as leis, o direito comparado, a jurisprudência, a
doutrina e as descobertas da neurociência. Utilizou-se o estudo descritivo, com
pesquisas documental, bibliográfica, além do suporte da internet. A partir do
estudo realizado, constatou-se a iminência da mudança no arcabouço jurídico
brasileiro da natureza jurídica dos animais não humanos.
Palavras-chave: Animais. Natureza. Fático-jurídica. Análise.
Abstract
This paper analyzes the legal and juridical nature of non-human animals in the
21st century, with the general objective of reflecting on the need to update the
Brazilian legal system, taking into account technological, social, jurisprudential
and neuroscience advances. The specific objectives of the work are to expose the
historical-philosophical aspects of the human animal’s relationship with non
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humans, the Constitution, laws, comparative law, jurisprudence, doctrine and
discoveries of neuroscience. The descriptive study was used, with documental,
bibliographical research, as well as internet support. From the study carried out, it
was verified the imminence of the change in the Brazilian juridical framework of
the legal nature of non human animals.
Keywords: Animals. Nature. Factual-legal. Analysis.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente trabalho aborda os animais não humanos, buscando investigar
a natureza fático-jurídica dos animais não humanos no século XXI. A escolha do
tema, é atribuída a uma afinidade natural com esses seres desde a infância desta
autora. Observa-se que o conceito da natureza dos animais na esfera jurídica
tem sido objeto de questionamentos, ainda mais quando confrontados com os
recentes fatos ocorridos em todo o mundo acerca destes seres, tanto no âmbito
da neurociência, como das decisões jurisprudenciais do Brasil e de outros países.
Percebe-se ser necessário abordar este assunto cuidadosamente, em
busca de tornar o seu entendimento mais adequado aos avanços tecnológicos,
científicos, sociais e jurisprudenciais ocorridos nas últimas décadas. Busca-se,
também, viabilizar um entendimento dotado de unicidade entre os doutrinadores,
cientistas, profissionais do Direito, leis e a jurisprudência.
Observa-se que o cidadão do século XXI tem mais acesso às informações,
adquirindo com isto um conhecimento mais abrangente a respeito de quase
tudo, e neste universo encontra-se o Direito Animal - a fauna, a ciência, as leis
e as jurisprudências concernentes aos animais. Muitos estão aprofundando os
seus conhecimentos acerca dos animais não humanos e, com isto, alcançando
surpreendentes constatações.
No século XXI depara-se com cidadãos mais esclarecidos, civilizados
e preocupados com os seres de outras espécies. Estes cidadãos não aderem às
práticas de crueldade e buscam um mundo de paz. No entanto, existe uma parcela
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da sociedade, não tão evoluída, que ainda nutre um instinto de violência e de atos
de crueldade, talvez por falta de conhecimento e de formação de base (familiar
e educacional); esses ainda são contrapontos estatísticos na evolução da espécie
humana e da sociedade.
O cidadão esclarecido acerca das leis, da ciência, dos ditames constitucionais,
legais e da rotina das indústrias que usam animais não humanos, não adere
mais a algumas condutas porque as consideram crueis, como por exemplo, não
consomem foie grás, não usam casacos de pele, perfume de almíscar, não assistem
e nem apoiam brigas (rinhas) de galo, touradas, vaquejadas, farras do boi, alguns
não ingerem mais carne de origem animal e outros nem mesmo usam sapatos,
bolsas ou qualquer artefato de origem animal. Este perfil encontra-se em crescente
expansão no Brasil e no mundo.
Existe uma forte pressão da sociedade ambientalmente correta, aquela
que reconhece e respeita a senciência nos animais, sobre os políticos para fazerem
leis em prol dos animais (como foi o caso da proibição da vaquejada no município
de Fortaleza e do ajuizamento da ADI n. 4983/2013 pelo Procurador Geral da
República em face da lei da vaquejada no estado do Ceará no STF, o qual julgou
procedente e a vaquejada foi declarada inconstitucional em todo o âmbito nacional
no dia 17/10/2016).
Forte pressão tem sido exercida sobre os políticos pelas Comissões de
Defesa dos Direitos dos Animais da OAB, a citar, o recente confronto de ideias
publicado no Caderno 1 do Jornal O Povo, no dia 03/07/2015, entre a Presidente
de Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB/CE, a advogada Ana
Karina de Sousa, e o Deputado Federal Capitão Augusto (PR/SP), acerca do Projeto
de Lei - PL n. 1767/2015 de sua autoria, o qual enseja tornar a Vaquejada, rodeios
e afins como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
Há pressão sobre as indústrias que realizam a vivissecção (a recente
manifestação contra a vivisseção dos beagles em São Paulo, culminando com
o sequestro daqueles animais, o fechamento da indústria e a proibição, pelo
governador Geraldo Alckmin, da prática da vivissecção para cosméticos); sobre as
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universidades (a exemplo do instrumento criado pelo Promotor de Justiça Laerte
Levai sobre o direito do aluno da área de saúde em interpor objeção de consciência
para não ser obrigado a sacrificar animais em aulas experimentais; como também,
as sentenças expedidas por juízes proibindo as práticas de vivissecção, como o caso
da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina).
Ademais, há pressão sobre: os zoológicos (como a inusitada concessão
de Habeas Corpus para a Chipanzé Suíça no zoológico na cidade de Salvador); o
Poder Executivo (com os pedidos para a criação de hospitais públicos veterinários
em várias cidades do país); o Ministério Público (com uma parcela da sociedade
e do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados cobrando uma punição ao
Promotor de Justiça que incentivou a sociedade a “comer jumentos”).
No Poder Judiciário está em expansão uma nova modalidade de advogados,
os chamados “advogados defensores da causa animal”. Na OAB - Ordem dos
Advogados do Brasil – tem-se visto, nos últimos seis anos, a criação de uma nova
espécie de Comissão: as chamadas “Comissões de Defesa dos Direitos dos Animais”,
em todas as seccionais e subseccionais da OAB.
Em junho de 2015, todas as Comissões Defensoras de Animais das
seccionais e subseccionais da OAB reuniram-se em Brasília, numa parceria OAB
e Poder Legislativo, a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos dos Animais
com o apoio das Comissões, para debaterem acerca da necessidade de que seja
atribuída uma nova natureza jurídica aos animais não humanos no arcabouço
jurídico brasileiro, em especial debateram o Projeto de Lei n. 6799/2013, de autoria
do Deputado Federal Ricardo Izar Júnior, que estabelece um Regime Jurídico
Especial aos animais não humanos e a natureza jurídica de Sujeitos de Direito
Despersonificados.
Acrescente-se, quanto ao direito comparado, uma notável mudança no
mundo com a recente criminalização de maus tratos a animais, ocorrida no dia
1° de Outubro de 2014, em Portugal. Existem pressões nas mais diversas áreas
da sociedade, numa perspectiva local, nacional e mundial que impulsionam a
necessidade de análises acerca da natureza fático-jurídica dos animais não humanos.
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É crescente o número de advogados, promotores e cidadãos que buscam
defender esses seres, sem nem saberem ao certo se os não humanos são sujeitos de
direito, são objetos, semoventes, bens difusos, se possuem direitos individualizados,
se são dotados de sentimentos, de consciência ou de alguma razão.
Enfim, este tema requer muita pesquisa, urgência, atenção, reflexão e
amadurecimento para que seja conhecida, ou reconhecida, a natureza legítima
destes seres, quer fática, quer jurídica. E que bom será se a fática e a jurídica
alinharem-se num entendimento harmônico e pacífico.
Ao referir-se aos animais não humanos, este artigo parte da premissa
da existência de duas grandes categorias de Animais: Animais Humanos - “homo
sapiens” e os Animais não Humanos - todos aqueles que não são “homo sapiens”.
Quanto ao significado do termo senciente, traduz a capacidade do animal sentir
dor e prazer, contudo, até o momento, nem todos os animais não humanos são
considerados seres sencientes. Não são considerados sencientes, até o momento,
por exemplo, os seres que não possuem sistemas nervosos centralizados, a título
de exemplo: as bactérias, arqueobactérias, protistas, fungos, plantas.
Vivissecção significa cortar um corpo vivo. É um termo muito usado para
designar a dissecação ou estudos científicos em animais vivos. Quanto à Educação
Ambiental que este texto propõe, refere-se a uma convivialidade harmônica
entre as duas categorias de animais – humanos e não humanos. Implicando na
preservação e coexistência de todas as espécies de animais, no tratamento ético e
respeitoso do humano em relação ao não humano. O Direito Ambiental é o ramo
do Direito Público que trata do meio ambiente no qual essas duas categorias de
animais coexistem – humanos e não humanos - portanto, quando o humano utiliza
o meio ambiente, deve entender que o não humano coexiste com ele neste espaço
ao qual tem igual direito. A partir desse entendimento deve-se buscar, se for o
caso, conviverem entre si, ou realizarem manejos de transferência de “habitat”
com responsabilidade.
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Este trabalho traz alguns questionamentos com o objetivo de examinar
melhor acerca da natureza fático-jurídica dos animais não humanos, em face dos
recentes avanços científicos, tecnológicos, jurisprudenciais, sociais, legais, dentre
outros, que serão a seguir expostos. Será que a natureza jurídica dos animais em
pleno século XXI ainda é a mesma de séculos atrás? Qual será a definição que a
Ciência confere a estes seres na atualidade? E qual a definição jurídica? Serão elas
compatíveis? O Direito e a Ciência andam de “mãos dadas” neste entendimento?
Encontram-se em vias de uma mudança no arcabouço jurídico acerca da natureza
dos animais não humanos?
2. ASPECTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS
Aristóteles (384-322 a.C.), utilizava animais para fins científicos. Tomás
de Aquino (1228-1274) acreditava que os animais eram destituídos de alma e que
eram criados para nos servir, sem que tivéssemos nenhum dever para com eles.
René Descartes (1596-1650) criou a Teoria animal-machine, na qual afirmava que os
animais eram máquinas, sem sentimentos, sem dor e sem prazer. Fundamentados
nesta teoria, várias vivissecções foram feitas na Escola de Port-Royal nem animais
conscientes, quando qualquer animal rugia ou grania ao ser seccionado vivo,
interpretava-se o fato não como uma dor, mas como um simples ranger de uma
máquina. Um século depois, Voltaire (1694-1778) escreveu a sua Réplica à Teoria
de Descartes (1993, p. 169):
É preciso, penso eu, ter renunciado à luz natural para ousar afirmar
que os animais são somente máquinas. Há uma contradição manifesta
em admitir que Deus deu aos animais todos os órgãos do sentimento
e em sustentar que não lhes deu sentimento [...]. Parece-me também
que é preciso não ter jamais observado os animais para não distinguir
neles as diferentes vozes da necessidade, da alegria , do temor, do
amor, da cólera, e de todos os seus afetos; seria muito estranho que
exprimissem tão bem o que não sentem.
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Salienta Voltaire (1978, p.97):
Algumas criaturas bárbaras agarram este cão, que excede o homem em
sentimentos de amizade; pregam-no numa mesa, dissecam-no vivo para
te mostrarem as veias mesentéricas. Encontras nele todos os órgãos
das sensações que existem em ti. Atreve-te agora a argumentar, se és
capaz, que a natureza colocou todos estes instrumentos de sentimento
no animal, para que ele não possa sentir? Dispõe ele de nervos para
manter-se impassível? Que nem te ocorra tão impertinente contradição
na natureza.

O francês Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780), em 1755 foi o autor
da obra “O Tratado dos Animais”, na qual atribuiu aos animais todas as faculdades
humanas. O teórico realizou uma profunda crítica à teoria cartesiana dos animais
como “máquinas sem alma”, que fundamentava o sistema do naturalista Buffon.
O inglês David Hume (1711-1776), autor da obra intitulada “Tratado da Natureza
Humana”, acreditava ser ridículo ter que provar algo tão evidente como é o fato de
os animais serem dotados de pensamento e razão, assim como os homens. Porém,
no revés da verdade, surgiu o fisiologista francês Claude Bernard (1813-1878),
lançando a obra “Introdução à medicina experimental”, onde se ensinava o uso de
animais como objetos, e até admitia que os animais não seriam as cobaias perfeitas,
mas os utilizava porque, segundo ele, estavam fora das preocupações morais
humanas, sendo considerados como objetos e eticamente neutros (Bernard, 2011).
Este argumento foi refutado, posteriormente, por vários estudiosos
como Jeremy Bentham, Peter Singer, entre outros. Na tradição filosófica ocidental,
o primeiro pensador a considerar os animais sob o ponto de vista ético foi Jeremy
Bentham (1776), ficou conhecido como um dos pioneiros na consideração dos
animais como seres morais, sobre a nossa relação com eles, a partir de uma indagação
até então inusitada: “será que eles sofrem?”. Consoante Bentham, a capacidade
de sentir dor e prazer, e não a capacidade de raciocínio e articulação linguística embora exista de forma peculiar a cada espécie - é que deve ser considerada em
nossa relação com os animais. O filósofo austríaco Peter Singer, hoje referência
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no tema sobre a dignidade do animal não humano, defende o Princípio de Igual
Consideração de Interesses como sendo a base moral que deve guiar as nossas
relações com os outros seres. A aplicação da moral apenas aos membros da nossa
própria espécie seria inconcebível. Consoante Correia (2007, p.4), Carl Jung
assegurava que o homem ocidental possuía uma “superioridade” sobre a natureza
de uma forma perfeita e quase diabólica. Que deveriam estar conscientes disto
para evitar que destruíssem a natureza. Afirmava também que o homem, por
desconhecer a sua própria alma, esta se rebelaria contra ele de maneira suicida.
Segundo Singer (2004, p. 7), a senciência (capacidade de sentir dor e
prazer) deve ser o único pré-requisito para ter consideração de interesses (mesmo
entendimento de Bentham). Optar por outras características como inteligência ou
racionalidade, por exemplo, seria escolher um limite arbitrário. Questiona, por que
então não escolher outra característica como a cor da pele, por exemplo? Reitera
o seu pensamento, afirmando que os racistas violam o princípio da igualdade,
dando maior peso aos interesses dos membros de sua própria raça, esclarece que
se pode chamar de “especismo” a este tipo de racismo, quando se dispensa maior
consideração aos membros da espécie humana, em detrimento de outras. Em
1978, em Bruxelas, a assembleia da UNESCO - Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura, proclamou a Declaração Universal dos
Direitos Animais.
No Brasil teve origem o primeiro Habeas Corpus para não humano, para
um Chimpanzé (Ministério Público da Bahia), ao direito à objeção de consciência
ao aluno da área de saúde que não queira participar de aulas com sacrifícios de
animais (Procurador Laerte Levai), como também ao ajuizamento no Supremo
Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei da Vaquejada
(Ministério Público do Ceará), apenas para citar algumas iniciativas. Estes fatos
representam significativos avanços jurídicos e culturais que renovam a esperança
dos ambientalistas e humanizam a sociedade.
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3. ASPECTOS JURÍDICOS
A Constituição Federal do Brasil de 1988 – CF/88, em seu artigo 225
abarca o meio ambiente e estabelece que é obrigação do estado e da coletividade
protegerem os Animais: Art. 225, VII – “Proteger a fauna e a flora vedadas, na
forma da lei , as práticas que coloquem em risco [...] ou submetam os animais a
crueldade.” A Lei de Crimes Ambientais, Lei n. 9.605/98, dez anos depois, supriu
essa exigência do texto constitucional.
A Lei dos Crimes Ambientais, Lei federal n. 9.605/98 estabelece, por sua
vez, em seu artigo 32, §§ 1º e 2º:
Art. 32 Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa
ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos,
quando existirem recursos alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte
do animal.

O Código Civil, Lei n. 10.406/02, na Seção II, Dos Bens Móveis, art. 82,
prevê: “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por
força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social”.
Estabelecendo, portanto, que os animais são bens e apenas as pessoas naturais
(antes chamadas de pessoas físicas) são sujeitos de direito, mesmo entendimento
do anterior Código Civil de 1916.
O Decreto n. 24.645/34, de aplicabilidade imediata, de eficácia plena,
consoante determina o seu dispositivo final, estabelece medidas de proteção aos
animais:
Art. 1º Todos os animais existentes no País são tutelados do Estado.
Art. 2º § 3º Os animais serão assistidos em juízo pelos representantes
do Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das
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sociedades protetoras de animais. Art. 3º Consideram-se maus tratos:
I – praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal; II –
manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a
respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz; [...]
XXV – engordar aves mecanicamente; XXVI – despelar ou depenar
animais vivos ou entregá-los vivos á alimentação de outros; XXVII.
– ministrar ensino a animais com maus tratos físicos; [...] Artigo 13.
As penas desta lei aplicar-se-ão a todo aquele que infligir maus tratos
ou eliminar um animal, sem provar que foi por êste acometida ou que
se trata de animal feroz ou atacado de moléstia perigosa. Artigo 14.
A autoridade que tomar conhecimento de qualquer infração desta
lei, poderá ordenar o confisco do animal ou animais, nos casos de
reincidência [...] Artigo 15. Em todos os casos de reincidência ou
quando os maus tratos venham a determinar a morte do animal, ou
produzir mutilação de qualquer dos seus órgãos ou membros, tanto a
pena de multa como a de prisão serão aplicadas em dobro. Artigo 16.
As autoridades federais, estaduais e municipais prestarão aos membros
das sociedades protetoras de animais a cooperação necessária para
fazer cumprir a presente lei. Artigo 17. A palavra animal, da presente
lei, compreende todo ser irracional, quadrúpede ou bípede, doméstico
ou selvagem, exceto os daninhos.

Analisando o Direito comparado, que consiste no estudo das diferenças
e semelhanças entre os ordenamentos jurídicos de diferentes países, tem-se, por
exemplo, que a Suíça foi o primeiro país europeu a proteger, constitucionalmente,
os animais. No artigo 80 da Constituição Suíça, é conferido ao Parlamento o dever
de fazer uma legislação de proteção animal para todo o país e, desde 1992, os
deveres para com os animais foram aumentados, ao se estabelecer no artigo 120,
n. 2, a “Dignidade das Criaturas”, conferindo um valor inerente a todos os seres
vivos não humanos:
Art. 120º Engenharia genética no âmbito não-humano. 1 O homem e
seu ambiente são protegidos dos abusos da engenharia genética. 2 A
Confederação prescreve disposições sobre a manipulação com material
embrionário e genético de animais, plantas e outros organismos. Para
isto, leva em conta a dignidade da criatura, assim como a segurança
do homem, dos animais e do meio-ambiente e protege a variedade
genética das espécies de animais e vegetais.
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Em Portugal, ocorreu a criminalização dos maus tratos aos animais no
dia 01 de outubro de 2014. Considerou-se tardia, mas sinaliza um reconhecimento
da dignidade dos animais não humanos, a partir da qual, reverbera uma nova
moral sobre a sociedade humana relativa a esses seres.
Surgiu um novo constitucionalismo latino-americano, em especial nas
Constituições da Bolívia e do Equador, que reconhecem direitos próprios da
natureza, valorizando a “pacha mama”, com tudo que nela vive e dela faz parte
indissociável. Uma perspectiva ecocêntrica e biocêntrica, na qual reconhece à
“Mãe Terra” direitos idênticos dos seres humanos.
No Código Penal Francês, surgiu uma nova categoria para as infrações
cometidas contra os animais, as quais vêm disciplinadas no Livro V, intitulado
“Outros Crimes e Delitos”, Título II, denominado “Outras Disposições”, Capítulo
Único, as “sevícias graves ou atos de crueldade contra os animais”, nos artigos 5211 e 521-2. Estes servem de objeto para este estudo posto que, tratam dos animais
utilizados em experimentos científicos. A tutela recai sobre todos os animais,
inclusive sobre os destinados ao consumo humano. Segundo Marguénaud (1995, p.
187), o legislador francês colocou as infrações contra os animais fora da categoria
das infrações contra os bens, rompendo com a teoria animal-coisa, considerandoos como seres sensíveis. Reflete sobre o atual status do animal:
Et les animaux sont pas produits plus, qui sont devenus? Une voile de
catégorie sans précédent, quelque part entre les biens et des personnes?
Peut-être, mais vous devez parier que ce type de sustentation juridique
ne durera pas longtemps et que l’hypothèse de la personnification des
animaux, grandement améliorée par le nouveau Code pénal sera bientôt
imposée. (MARGUÉNAUD, 1995, p.187).

Em 28 de janeiro de 2015, como mencionado, o Parlamento Francês
alterou o Código Civil, passou a reconhecer uma nova natureza jurídica aos animais
no país, atualizando a legislação penal vigente e reconhecendo os animais como
seres sencientes (novo artigo 515-14), e não mais como propriedade pessoal nos
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moldes do antigo artigo 528. Desta forma, os animais não são definidos por valor
de mercado ou de patrimônio, mas sim pelo seu valor intrínseco como sujeito
de direito. O Código Civil da França foi elaborado por Napoleão em 1804 e os
animais eram considerados como bens de consumo.
Alguns países europeus avançaram em sua legislação e alteraram os
seus Códigos. Código de Países como a Suíça, a Alemanha, a Áustria, a França,
recentemente a Nova Zelândia fazem constar uma Natureza Jurídica diferente
para os animais não humanos. A Suíça desde 2002; a Alemanha em 2002, livro I,
seção 90 e a Áustria desde 1988 expressam em seus códigos que os animais não
humanos não são coisas ou objetos. A França e a Nova Zelândia, como comentado,
os reconhecem como seres sencientes.
No Brasil, o Projeto de Lei n. 6.799/2013, de autoria do Deputado Federal
Ricardo Izar Júnior, aprovado na forma do substitutivo pelo relator Deputado
Federal Arnaldo Jordy, estabelece um regime jurídico especial e uma nova natureza
jurídica aos animais não humanos, alterando o Código Civil e os conceituando
como Sujeitos de Direito Despersonificados, vedando inclusive que sejam tratados
como coisas. Outrossim, há um outro Projeto de Lei, n. 351/2015, de autoria do
Senador Antônio Anastasia que visa apenas a vedar que os animais não humanos
sejam tratados como coisas, mas os mantém como bens, fazendo ressalva ao
disposto em lei especial. Para Coelho (2012, p. 12), a categoria “sujeitos de direito”
é gênero e “despersonificados” é espécie. Ferreira (2014, p.126):
Portanto, a grande questão quando se fala em animais como sujeitos de
direitos é descaracterizá-los da condição de coisa, bem ou propriedade
e integrá-los à categoria de entes despersonalizados não humanos e,
como tal, sujeitos. (FERREIRA, 2014, p. 126)

Em 1978, a UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura proclamou, em Bruxelas, a DUDA - Declaração Universal dos
Direitos dos Animais:
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Considerando que cada animal tem direitos; Considerando que o
desconhecimento e o desprezo destes direitos levaram e continuam
levando o homem a cometer crimes contra a natureza e contra os
animais; Considerando que o reconhecimento por parte da espécie
humana do direito à existência das outras espécies animais, constitui
o fundamento da coexistência das espécies no mundo; Considerando
que genocídios são perpetrados pelo homem e que outros ainda
podem ocorrer; Considerando que o respeito pelos animais por parte
do homem está ligado ao respeito dos homens entre si; Considerando
que a educação deve ensinar à infância a observar, compreender e
respeitar os animais, PROCLAMA-SE: Art. 1º - Todos os animais
nascem iguais diante da vida e tem o direito a existência. Art. 2º-a)
Cada animal tem o direito ao respeito. b) O homem, enquanto espécie
animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais
ou explorá-los, violando este direito. Ele tem o dever de colocar a
sua consciência a serviço dos outros animais. c) Cada animal tem
o direito à consideração, à cura e à proteção do homem. Art. 3º - a)
Nenhum animal deverá ser submetido a maltrato e a atos cruéis. b)
Se a morte de um animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor
nem angústia. Art. 4º - a) Cada animal que pertence à uma espécie
selvagem, tem o direito de viver livre no seu ambiente natural terrestre,
aéreo ou aquático e tem o direito de reproduzir-se. b) A privação da
liberdade, ainda que para fins educativos, é contrária a este direito. Art.
5º -a) Cada animal pertence a uma espécie, que vive habitualmente
no ambiente do homem, tem o direito de viver e crescer segundo o
ritmo e as condições de vida e de liberdade, que são próprias da sua
espécie. b) [...] Art. 8º -a) A experimentação animal, que implica em
um sofrimento físico e psíquico, é incompatível com os direitos do
animal, quer seja uma experiência médica, científica, comercial ou
qualquer outra. b) As técnicas substitutivas devem ser utilizadas e
desenvolvidas. (UNESCO – ONU, 1978)

O Brasil inaugurou o tema no seu sistema legal, com a primeira sentença
do país, um marco Jurídico, em 2010. Os recentes julgados dos Juízes, dos Tribunais
Superiores e do Supremo Tribunal Federal, vêm sendo favoráveis aos animais,
em detrimento das condutas humanas em relação a estes. Exemplo disto foi em
10 de março de 2010, quando o Brasil obteve um marco jurídico, a sua primeira
sentença contra experimentação animal, proferida pela juíza Ana Paula Theodósio
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de Carvalho, da 5ª Vara Cível de São José dos Campos (SP), onde foi homologado
o acordo judicial decorrente de uma Ação Civil Pública, ajuizada pela promotoria
daquela cidade, contra o Centro de Trauma do Vale, na Área da Saúde Ltda., sob a
acusação de terem realizado experimentos de traumatologia em cães. No acordo
judicial, eles se comprometeram a não mais usar animais em pesquisa e que, em
caso de descumprimento do acordo, haverá uma multa diária de cinquenta mil
reais além de outras penalidades.
Quanto ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, observa-se
elevada consideração e sensibilidade para com os seres vivos, em consonância com
os Princípios constitucionais, dentre os quais o da Dignidade da Pessoa Humana,
conforme muito bem colocou o ministro Ricardo Lewandowski:
Proibiram-se agora as touradas em Barcelona. A Europa está
preocupada com o tratamento desumano, cruel e degradante que se
dá aos animais domésticos, sobretudo nos abatedouros e também nos
criadouros. Por quê? Porque está em jogo exatamente esse princípio
básico da dignidade da pessoa humana. Quando se trata cruelmente
ou de forma degradante um animal, na verdade está-se ofendendo o
próprio cerne da dignidade humana. (grifou-se) (Lewandowski,
2015, p. 336)

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, estabelecido pelo Direito
Constitucional, é mais do que um importante princípio, ele é um Fundamento.
Os fundamentos devem ser compreendidos como os valores
estruturantes do Estado Brasileiro, aos quais foi atribuído especial
significado dentro da ordem constitucional, sendo a Dignidade da
Pessoa Humana considerada o valor supremo do nosso ordenamento
jurídico. (DIRLEY JUNIOR; NOVELINO, 2012, p. 12)

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) não poderá mais utilizar
animais nas aulas práticas do curso de medicina e a multa para o descumprimento
é de 100 mil reais. O juiz Marcelo Krás Borges, da Vara Federal Ambiental de
Florianópolis, afirmou em sua decisão, proferida na segunda-feira (27), que a
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universidade não pode alegar falta de recursos para compra de métodos substitutivos
ao uso de animais nas aulas como vinha fazendo. Sua decisão foi fundamentada
por considerar esta conduta como uma crueldade aos animais.
4. A descoberta da neurociência: os animais possuem
consciência
A Francis Crick Memorial Conference, conferência que ocorreu em
7 de julho de 2012, na Universidade de Cambridge (Reino Unido), sob o tema
“Consciousness in Human and Non-Human Animals”, abordou sobre as bases
neurais da consciência do animal humano e do animal não humano. Teve como
palestrantes 13 neurocientistas, a citar: Christof Koch, Stephen Hawking e Philip
Low, entre outros doutores de renomadas instituições como a Caltech, o MIT
(Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e o Instituto Max Planck. Foi a primeira
conferência realizada até o momento sobre a consciência de animais humanos e
não humanos com o objetivo de fornecer uma perspectiva baseada unicamente
em dados científicos.
Como resultado revolucionário para a ciência e para a sociedade, a
conferência emitiu, oficialmente, um comunicado formal sobre os últimos avanços
científicos sobre estudos de interpretação da consciência, por esse motivo 25
pesquisadores conceituados assinaram uma manifesto, admitindo a consciência nos
animais e ficou estabelecido que o sinal cerebral dos diversos animais analisados
(pássaros, macacos, elefantes, golfinhos, polvos, cães etc.) eram semelhantes aos
sinais dos seres humanos.
As evidências mostram que os seres humanos não são os únicos a
apresentarem estados mentais, sentimentos, ações intencionais e
inteligência; enquanto cientistas, nós sentimos que tínhamos um dever
profissional e moral de relatar essas observações para o público”, é
uma verdade inconveniente: sempre foi fácil afirmar que animais não
têm consciência. Temos um grupo de neurocientistas respeitados que
estudam o fenômeno da consciência, o comportamento dos animais,
53

THEMIS
a rede neural, a anatomia e a genética do cérebro. Não é mais possível
dizer que não sabíamos...É uma questão delicada. Nosso papel como
cientistas não é dizer o que a sociedade deve fazer, mas tornar público
o que enxergamos. A sociedade agora terá uma discussão sobre o que
está acontecendo e poderá decidir formular novas leis, realizar mais
pesquisas para entender a consciência dos animais ou protegê-los de
alguma forma. Nosso papel é reportar os dados. (LOW, 2016, on-line)

Uma importante reflexão, após as recentes descobertas da neurociência,
é então levantada por Raquel Nigro:
As implicações éticas de tais descobertas são provocadoras. O
antropocentrismo já revelado e criticado pelas mais diversas
concepções filosóficas e denunciado pelos movimentos de defesa
dos animais agora recebe o golpe final. Os seres humanos não são os
únicos seres inteligentes do planeta. Nossa superioridade na ‘escala
natural’ aristotélica ou a racionalidade nos moldes kantianos não se
sustentam mais como critérios de hierarquização moral. Os animais
não-humanos não são naturalmente ‘inferiores’, não existe nenhum
dado biológico que comprove qualquer distinção capaz de excluir
os animais do âmbito moral. Agora, fica a questão incômoda: diante
desse cenário, como continuar negando ou dissimulando a relação de
guerra que travamos há séculos contra a animalidade? Como esquecer
a crueldade e a violência com que tratamos as incontáveis espécies
de animais não-humanos que agrupamos sob a rubrica “animal”?
(NIGRO, 2012, on-line)

O ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, Sydney Brenner, no dia 3
de outubro de 2014, expressou ao mundo que descarta o uso de animais para
pesquisas das doenças humanas. Já significando com isto uma tendência ao fim
da vivissecção de animais, por tratar-se de uma conduta obsoleta e de extrema
crueldade; além do que, são condutas comprovadamente desnecessárias para a
obtenção de resultados científicos seguros.
Acreditam os cientistas que, a partir destas descobertas, a sociedade
dependerá menos dos animais e consideram que isto é melhor para todos. Não
consideram necessário tirar vidas para estudar a vida, deve-se apelar para a própria
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engenhosidade humana e desenvolver melhores tecnologias, para respeitar a vida
dos animais e que a tecnologia deve ser colocada para servir aos ideais humanos. A
partir de agora, com as constatações da neurociência a consciência e a senciência
ganham comprovação científica para a esfera do Direito Animal. “Se vivemos em
uma sociedade que considera dados científicos ao pensar suas atitudes morais
em relação aos animais, então o manifesto poderá iniciar mudanças”, ressalta
Philip Low. Acredita-se que, ao se gerar e divulgar evidências de que os animais
possuem capacidade de sentir, aprender e formar laços sociais, transformações
sociais ocorrerão, inevitavelmente.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destarte, observou-se que há um conflito entre a situação fática e a
situação jurídica dos animais não humanos em nossa sociedade neste século XXI.
Constatou-se que há uma notória disparidade entre a descoberta da neurociência,
que os declarou como seres sencientes e conscientes; inclusive muitas decisões
jurisprudenciais se fundamentam na consciência do animal, a exemplo da recente
sentença que condenou uma mulher a uma pena de doze anos e seis meses pela
morte de animais; e entre o que está previsto na legislação infraconstitucional
concernente a mensuração das penas, como também no que está contido no Código
Civil de 2002 acerca da natureza jurídica dos animais não humanos, que os define
ainda como coisa, como bens móveis, e não como seres conscientes e sencientes.
O Direito brasileiro, ainda antropocêntrico, regula a natureza dos animais
como semoventes, objetos comercializáveis, utilizáveis e descartáveis. Mas, de forma
contraditória, e até irônica, combate qualquer tipo de tortura ou crueldade para
com eles. Por outro lado, a jurisprudência, o Ministério Público, a sociedade, a
doutrina, os cientistas e os legisladores intentam legitimar a sua natureza jurídica
como sujeitos de direito especial, ou, pelo menos ampliar a sua proteção, a exemplo
do Projeto de Lei n. 6.799/2013 de autoria do Deputado Federal Ricardo Izar
Júnior, neste projeto propõe a mudança de sua natureza jurídica no Código Civil
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de 2002, estabelecendo a eles um Regime Jurídico Especial onde caracteriza os
animais como “Sujeitos de Direito Despersonificados”, como também os retira do
alcance do art. 82 do CC/2002 e veda que sejam tratados como coisas. Após este
Projeto, surgiu o Projeto de Lei n. 351/2015, de autoria do Senador Anastasia onde
apenas estabelece que “não são coisas”, mas continuam sendo bens.
Estas e outras ocorrências sinalizam que há um emergente movimento
que justifica a necessidade de rever e atualizar o conceito jurídico que ora ainda
é atribuído a esses seres – bens móveis, semoventes. A Ciência socializou uma
relevante descoberta - os neurocientistas, no ano de 2012, descobriram e revelaram
ao mundo que os animais não humanos são seres que possuem consciência e são
racionais. Senciência (dor e prazer) que estes seres possuem era do conhecimento
de todos neste século, a novidade foi a descoberta e a revelação dos neurocientistas
de que também possuem consciência.
O Direito precisa acompanhar a realidade fática, os legisladores precisam
produzir uma conceituação que seja efetivamente compatível com os avanços
ocorridos em todas as esferas do saber. Sob pena de, por estar o ordenamento
jurídico obsoleto, ultrapassado, permitir que sejam cometidas injustiças aos
animais não humanos. Talvez, num futuro, devido a esta letargia em acompanhar
os fatos e em conceituar mais adequadamente a natureza jurídica dos animais, é
possível que ocorram alguns “Julgamentos de Nuremberg” na esfera do Direito
dos Animais no Brasil.
Considera-se, portanto, que há a possibilidade deste tema sofrer uma
mudança conceitual significativa em todo o arcabouço jurídico brasileiro, impactando
diretamente no Código Civil 2002, no Código Penal, e noutros regramentos. Esse
movimento iniciou os seus intentos no Brasil e no mundo a partir deste século
XXI como foi explanado neste artigo.
Portanto, a legalização da dignidade do animal não humano, por meio
da correção da sua natureza jurídica, deixando de ser conceituado mera coisa
utilizável, comercializável e descartável, passando a ser conceituado como “Sujeito
de Direito Despersonificado” (conceitualmente mais compreensível) ou até mesmo
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como “Não Coisa” (menos recomendável por ser vago), urge como necessário e
parece estar em vias de acontecer por meio dos projetos legislativos mencionados.
Evidencia-se que o ordenamento jurídico na esfera do Direito dos Animais,
está em um “Ponto de Mutação”, haja vista que uma nova Natureza Jurídica
provavelmente será atribuída aos Animais não Humanos, possivelmente a partir
deste século XXI.
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Resumo
A partir do estudo de caso de um homicídio ocorrido no ano de 1877, na
Província do Ceará, o artigo discute as noções de justiça e de criminalidade
como construções sociais e políticas. Ao utilizar fonte documental histórica,
propõe um diálogo entre a História e o Direito e busca entender como operavam
os agentes do Estado e as diversas classes sociais diante de suas demandas. O
exercício da justiça era uma prática social, mediado pelas leis e pela capacidade
de interlocução que as pessoas podiam ter. Nos espaços institucionais do poder,
os indivíduos procuravam nas ambivalências do significado que a justiça e o
direito tinham para cada um, a resolução dos conflitos, ou decidiam lutar pelo
que entendiam como um direito, na busca por reparações que consideravam
legítimas.
Palavras-chave: História. Direito. Justiça. Ceará. Brasil Império.

65

THEMIS
Abstract
From the case study of a homicide occurred in the year 1877, in the Province of
Ceará, the article discusses the notions of justice and crime as social and political
constructions. Using a historical documentary source, it proposes a dialogue
between History and Law and seeks to understand how the agents of the State and
the various social classes dealt with their demands. The exercise of justice was a
social practice, mediated by the laws and the capacity for interlocution that people
could have. In the institutional spaces of power, individuals sought the ambivalence
of meaning that justice and law had for each one, the resolution of conflicts, or they
decided to fight for what they understood as a right, in the search for reparations
that they considered legitimate.
Keywords: History. Law. Justice. Ceará. Brazil Empire.
1. Introdução
Na segunda metade do século XIX a consolidação das instituições do
Império brasileiro era preocupação constante da Coroa. Do ponto de vista da
questão da segurança interna, demanda presente nas falas das autoridades públicas
era garantir a ordem legal e a construção dos aparatos estatais, argumento de
conservadores e liberais, os dois grandes polos políticos do período. Dentre esses,
a organização da Justiça.
Naquele ordenamento, as classes subalternas estavam excluídas da
participação política (COSER, 2008, p. 117). Desde a independência, o processo
de consolidação das instituições governamentais levou em conta a subordinação
da população considerada como inferior, sem direito à cidadania, o que se torna
evidente no que foi estabelecido na Constituição de 1824. Em seguida, todo o
aparato jurídico contribuiu para dar a feição legal ao novo Estado.
O processo não foi linear. Sofreu mudanças em seu direcionamento,
conforme as disputas políticas do período foram sendo definidas. Além disso,
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envolveu as experiências das classes sociais no processo de luta entre senhores e
trabalhadores. Não é possível entender a dinâmica da consolidação do aparelho
estatal e do campo jurídico, sem levar em conta estes aspectos. Além disso, no
exercício das funções destinadas a exercer o poder de coerção, suas atribuições e
limites, estavam os elementos que direcionavam a atuação dos governos no trato
das questões que envolviam o mundo do trabalho e da ociosidade/criminalidade.
Nesse sentido, entender como se operava a organização judiciária e
como estavam organizadas as forças policiais é imperativo para que se proceda
à análise dos conflitos que envolviam as questões sociais do período, pois a ação
daqueles órgãos tinha centralidade na política do regime monárquico. Alberto
Passos Guimarães (2008, p. 179), por exemplo, destaca o fato de que, no Brasil,
seguindo-se a tradição portuguesa, a formação de um corpo policial profissional
estava vinculada a preocupação de controle sobre o mundo do trabalho, ou sobre
as “classes perigosas”. E o que dizer dos tribunais e sua importância para essas
questões?
Desse modo, a questão do combate ao crime e às chamadas “classes perigosas”
pode ser entendida de forma mais ampla. Em linhas gerais, o Poder Judiciário,
em âmbito provincial, tinha uma organização hierárquica, assim estabelecida:
Comarcas, Termos e Paróquias. Em cada jurisdição, cabia a determinado setor
burocrático o desempenho das funções. Durante a vigência do regime monárquico
no Brasil aconteceram mudanças na organização do sistema judiciário e policial
que acompanharam a dinâmica política do país e as disputas e entendimentos sobre
a organização daquelas instituições. Em determinado momento, prevaleceu uma
lógica descentralizadora, geralmente vinculada aos anseios liberais. Em outros
momentos, a centralização imperou, seguindo a tradição conservadora. O Código
de Processo Criminal representou uma vitória dos liberais, pois descentralizou
o poder na organização judiciária (MENDES, 2008, p. 156). Aos juízes de paz,
eleitos pelas câmaras municipais para um mandato de um ano, competia o papel
de chefiar a polícia local e a jurisdição para julgar delitos contra as posturas, bem
como os crimes com penas máximas de seis meses ou cem mil réis de multa. Os
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juízes municipais eram nomeados pelos presidentes de província, a partir de uma
lista tríplice indicada pelas câmaras municipais. Competia-lhes executar sentenças
e exercer a jurisdição policial nos processos e julgamentos referentes às infrações
de polícia administrativa. Os juízes de direito substituíram os antigos juízes de
fora; eram bacharéis em direito, nomeados pelo Imperador e tinham o cargo de
forma vitalícia. Sua função principal era dirigir os Conselhos de Jurados, tanto os
de acusação, quanto os de sentença, e aplicar a lei aos casos julgados.
As forças que preconizavam a centralização questionavam o que
consideravam o “conluio para as eleições”: o mandonismo local, além do possível
despreparo de se nomear para funções importantes, pessoas eleitas para cargos,
como o de juiz de paz (COSER, 2008, p. 73-77). Segundo Coser (2008), a posição
dos liberais que defendiam uma maior autonomia das províncias foi cada vez
mais se desvinculando da ideia democrática de eleição dos jurados, juízes de paz,
promotores e juízes municipais. Os liberais passaram a priorizar a autonomia local,
em si. O que acabou convergindo para a posição dos conservadores, na questão
das eleições.
O caráter mais liberal e descentralizador do Código de Processo Criminal
não perdurou por muito tempo, pois o mesmo foi reformado pela Lei n. 261, de
03 de dezembro de 1841. Entre as mudanças, destaco o esvaziamento das funções
do juiz de paz, com o aumento do poder dos chefes de polícia, que passaram a ser
nomeados pelos presidentes de província. A lei previa, além disso, a criação das
funções de subdelegados e definia a jurisdição de cada autoridade. A centralização
política implicou na centralização administrativa, o que alterou as relações de
poder locais. Se antes, as câmaras municipais detinham uma maior influência na
escolha dos juízes de paz, a partir de 1841, aqueles tiveram as funções reduzidas,
além do que, os delegados e juízes passaram a ser nomeados pelo poder provincial
ou pela Corte. As formas de barganha e de articulação para os cargos mudavam
em grau. Raymundo Faoro considerou a criação da Lei Nº 261 um dos esteios da
“paz imperial”, junto com o Senado vitalício e o Conselho de Estado (FAORO,
2001, p. 383)
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O Código de Processo Criminal passou por outra reforma importante com
a Lei Nº 2033, de 20 de agosto de 1871. Nela, os juízes municipais e os promotores
públicos passaram a ser indicados pelo Imperador, sem que as câmaras municipais
fossem ouvidas.
A reforma do Código Criminal de 1871 mantém a tendência
centralizadora da reforma de 1841 e introduz no sistema brasileiro o
inquérito policial – instrumento público e cartorial que tem a função de
consolidar e documentar a fase da formação da culpa para fundamentar
a propositura da ação penal – e o júri de acusação ou pronúncia. Tal
fato mudou substancialmente o sistema de construção da verdade
jurídica em matéria criminal no Brasil. A fase de formação da culpa –
que no código de 1841 era judicial, de competência do juiz de paz, que
deveria submeter a pronúncia do réu ao Conselho de Jurados – passa a
ser, após a reforma de 1871, de competência do desembargador chefe
da Polícia Judiciária, que tem poderes para nomear seus delegados.
Transforma-se em um instrumento público dotado de fé pública e
produzido em um cartório da Polícia Judiciária com a finalidade de
fundamentar a propositura da ação penal. [...] É daí que a reforma de
1871 – por representar mais uma vez o recrudescimento das forças
liberais conservadoras centralizadoras da elite ligada à corte brasileira
inaugura uma tendência a diminuição das competências do júri, que,
por ser composto de jurados escolhidos entre os homens bons da
comarca competente para o julgamento, fortalecia o poder das elites
locais. Além disso, os juízes singulares passavam a ter competência
maior para julgamento. (MENDES, 2008, p. 161-162).

As mudanças na legislação, relacionadas à justiça e à punição dos crimes
no Brasil, repercutiram nas decisões dos juízes, nos procedimentos a serem seguidos
pelos advogados e nas vidas dos réus. O que podia ser decisivo na condenação
ou na absolvição de um réu. Eduardo Martins complementa a questão sobre a
importância da criação do Código Criminal de 1830. Segundo ele, o código foi
visto de forma geral como se fosse fenômeno quantitativo: menos sofrimento, mais
respeito e “humanidade”, em comparação às Ordenações Filipinas, que aqui vigiam
desde o período colonial. No entanto, ao analisar diversos processos criminais,
Martins constatou que houve uma mudança de objeto e de alvo punitivo. Ou seja,
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a punição e a vigilância se ampliaram e o poder passou a se interessar por atuar
mais de perto sobre os homens pobres livres (MARTINS, 2011, p. 17). A tradução
desse processo de consolidação das instituições estatais deve ser entendida na
maneira em que foi operada na prática. O jogo de interesses, os conflitos locais, a
correlação de forças, a composição das tropas policiais, a importância dos jurados
e dos juízes, promotores e advogados, nas disputas dos tribunais, traduzem a
realidade dessa estrutura de poder. Passo a analisar um caso ocorrido na Região
do Cariri cearense, na segunda metade do século XIX, o caso do assassinato de
“Agostinho de Tal”, criminoso procurado pelo crime de furto de animais.
2. O Processo de homicídio de Agostinho de Carvalho
No ano de 1878, na localidade conhecida por Quixará, ocorriam diversos
furtos de cavalos e gado bovino, fato comum em toda a região do Cariri. O combate
a esse tipo de crime era realizado por patrulhas organizadas pelos delegados,
subdelegados e inspetores de quarteirão, que, em virtude da pequena força policial
regular existente no interior da província, organizavam escoltas e recrutavam
os moradores para a realização desse tipo de tarefa. Numa dessas ocasiões, a
perseguição e a morte de um criminoso procurado, acabou gerando um extenso
processo. Uma história que ajuda a compreender o cotidiano rural na região, as
relações entre o poder estabelecido e a população, as distâncias entre a formalidade
da lei e da justiça, e as táticas empregadas pelos agentes sociais.
Segundo os registros do inquérito policial, da subdelegacia de polícia de
Quixará, feito em dezembro de 1877, o subdelegado Antonio Salles de Bezerra
emitira mandado de prisão para Agostinho Gonçalves de Carvalho e vários outros
homens.
Mando a qualquer official deste juizo a quem for este aprezentado indo
por mim assignado que em seu cumprimento deste fassaõ prender neste
termo e recolher a estas cadeias publicas da Villa de Sam Matheos aos
criminosos e robadores, Agostinho Gonçalves de Carvalho, Candido
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Ribeiro de Mello e seus filhos, Antonio e Jose, Antonio Tavares, José
Baptista, Manoel Baptista, Raimundo Correia, João Gomes, José
Gomes, João Fernandes e José Vicente, Primo Ferreirae seos filhos
estes moradores na Canabrava, Antonio Januario,Antonio Boas,
Raimundo Betu, Pedro de Carvalho e cumpra na forma e sob as penas
da lei. Quixará, 29 de dezembro de 1877. Eu Pedro José Ferreira Leite
escrivam escrevi. (Sic)

O oficial de justiça informou que, ao dirigir-se à localidade conhecida
como Trapalhada acompanhado por uma escolta, havia encontrado Agostinho de
Carvalho, chefe dos salteadores. Ainda segundo o depoimento do oficial de justiça,
Agostinho estaria naquele momento, armado de clavinote e facão, quando então,
recebera a ordem de prisão. O acusado resistira àquela ordem, o que provocara
uma luta corporal com disparos de tiros e um dos soldados havia sido ferido
gravemente com um facão. Depois de muita luta, Agostinho fora desarmado.
[...] e quando eu official com os da escolta converçamos com elle e
exigimos que nos declarase onde siachavão os demais companheiros
delle i este respondeo que preferia a morte e não dizia onde ce achavão
ceos companheiros e robos; mas indo com a escolta a caza delle onde
se achava a familha e varejandoa emcontramos enterrado no fogão
uma latra com uma purcão de obras diouro pertencentes aomesmo
robo e conduzia o preso este morreo a duas leguas distante desta
Povoação. O rifirido é verdade idou fé. Quixará 17 di Janeiro de 1878.
Official de Justiça João Domingues da Motta. (Sic)

Na declaração do oficial de justiça não se descreve como ocorreu o
ferimento de Agostinho. De um preso que se recusava a entregar seus companheiros
e que fora levado até sua casa, eis que, no trajeto para a prisão, falecera. Ou seja,
no relato de João Domingues da Motta, a contradição se fazia presente. Um dos
soldados havia sido gravemente ferido, mas no fim, quem acabou falecendo, foi o
acusado. Uma contradição que não foi explicada naquele momento. Na leitura de
todo o processo foi possível descobrir que, um ano e três meses após a morte de
Agostinho de Carvalho, o promotor público do Crato denunciou os integrantes
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da escolta criada para prendê-lo. Foram denunciados Ildefonso Antunes Pereira,
Francisco de Tal - conhecido por Xico Lagartixa, Lourenço Dionisio, José Moreira
e Antonio de Tal. O promotor apresentou a denúncia nos seguintes termos:
No começo do anno passado, no sitio Olho d’Agoa, desta Comarca, os
acusados acima mencionados sob o pretexto de prenderem o infeliz
Agostinho de Tal, celebre criminozo, que acabara de praticar um
roubo na povoação do Quixará, emboscarão-se em uma matta, onde
devia pernoitar o dito Agostinho, e á noite o accometterão, dando-se
uma luta entre os accusados e Agostinho da qual resultou a morte
deste poucos momentos depois em consequencia dos tiros que lhe
derão os accusados.
Por semelhante attentado vem o promotor publico da Comarca dar
a presente denuncia a fim de serem os accusados julgados e punidos
com as penas do art. 192 do Cód. crim. [...]
Crato, 31 de março de 1879
Promotor Pº
M Sidrin de C. Jucás (Sic)

As questões levantadas anteriormente remetem para o processo de
julgamento do homicídio de Agostinho de Carvalho. Se os furtos de animais eram
frequentes no Cariri, e ao mesmo tempo existia uma preocupação governamental
em coibir os crimes, os agentes envolvidos no episódio de prisão e morte de
Agostinho retratam um quadro social em que os homens pobres, naquele caso, os
agricultores, em determinados momentos se colocavam em posição antagônica.
Enquanto uns infringiam a lei e ameaçavam a propriedade, outros se tornavam
os agentes designados pelas autoridades para coibir os delitos. Ambos provinham
da mesma origem social e tinham as mesmas ocupações profissionais, no caso, a
agricultura e a criação de animais.
Dos denunciados pelo promotor público, foi a julgamento no tribunal
do júri do Crato Ildefonso Antunes Pereira, que, depois de detido, respondeu ao
auto de perguntas, em novembro de 1878. A trajetória de Ildefonso, até aquele
momento, revela alguns aspectos do cotidiano no meio rural do sertão cearense,
onde a violência física, o acerto de contas e os crimes de morte não eram incomuns.
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Na presença do juiz municipal, Manoel Rodrigues Pinheiro e do promotor público,
Manoel Sidrin de Castro Jucás, Ildefonso declarou que tinha trinta e cinco anos
de idade, era solteiro, agricultor, que sabia ler e escrever e que era morador em
São Matheus. Declarou, também, que ouvira dizer que seria criminoso, mas que
ignorava se havia processo contra ele.
Perguntado como se tinha dado a morte de Manoel Ferreira por elle
respondente no Termo de São Matheus, em mil oito centos setenta
e um? Respondeu que tinha uma irmã casada nesta cidade e tendo
enviuvada, veio elle respondente buscal-a e conduzio-a para casa de
sua mai vindo depois de alguns annos teve a infeliz ideia de ter relações
ilicitas com Manoel Ferreira a quem por diversas vezes pedira que
deixasse de frequentar a casa em que estava sua irmã, quando depois
fora conduzida pelo mesmo para uma casa distante meia legoa onde
elle respondente fora com o unico fim de cometter o assassinato que se
dera da forma seguinte: Ao chegar na mesma casa avistou ao referido
Manoel Ferreira que se achava deitado em uma rede em um quarto
ainda em aberto, e como o mesmo Manoel Ferreira se levantasse nessa
occasião, elle interrogado desferiu-lhe um tiro de clavinote que se
achava carregado com uma balla, e em seguida dera no mesmo nove
facadas. Depois do facto seguira para o Sitio Trapalhada onde tem
estado grande parte do tempo e sempre tem andado armado, sendo
que de Abril do corrente para cá, mudara-se para o lugar Engenho da
Serra e Fabrica onde tinha plantaçoes em terras de Conrado Rodrigues
Costa, e donde com frequencia vinha a esta cidade e tornava sempre
a casa de seu amigo antigo conhecido Vicente do Jardim, onde ao
amanhecer do dia de hoje fora preso pela força publica destacada nesta
cidade, sendo certo tambem que costumava todas as casas que ficam
para o pé da Serra, sendo que no dia de segunda feira desta semana
estava em casa de Francisco Maia este ainda retira-se por saber-se
que pretendia botar uma escolta. (Sic)

Ildefonso Pereira se dizia agricultor, na condição de morador em terras
de outra pessoa. Não se intimidava em contar que havia assassinado o homem
que se envolvera com sua irmã. Alegava ter praticado o homicídio por causa das
“relações ilícitas” entre sua irmã e Manoel Ferreira, e que fora à casa do mesmo
já com a intenção de matá-lo. Segundo Marta Santos, a defesa da honra através
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do recurso às armas, sem que se procurasse à justiça do Estado, foi algo comum
na segunda metade do século XIX. Para Santos, uma das marcas do período era
a necessidade por parte dos homens, das provas de defesa da “masculinidade” e
da honra (SANTOS, 2008).
Como parece ter sido no episódio relatado pelo réu. Ainda no interrogatório,
Ildefonso parecia responder sem temor as questões levantadas pelo promotor e
pelo juiz.
Perguntado se sabe que existe um processo contra elle respondente por
causa de um tiro na pessoa de Bigodeiro, no lugar Monte-Pio, Termo
de São Pedro nesta comarca? Respondeu que ignora, sabendo porem
que quem deu o tiro fôra Lôrenço, seu companheiro, sentenciado a
galés e que elle fizera isto por ter elle respondente lhe incumbido
de dar uma surra em Bigodeiro, caso elle resistisse, e na hypottese
contraria tomar-lhe as armas, mas elle Lôrenço excedendo as suas
ordens dera o tiro no referido Bigodeiro, quando elle respondente
procurava pegar o dito Bigodeiro, que por diversas vezes batera a [...]
contra elle respondente e seu companheiro retirando-se depois para
sua casa no lugar [...]. (Sic)

A história de Ildefonso, segundo o próprio, era marcada por confrontos,
acertos de conta e fatos que acabaram resultando em ferimentos ou mortes. O
acusado pela morte de Agostinho Carvalho tinha ainda outros episódios em sua
vida que eram capazes de fornecer pistas sobre a dinâmica do uso de escoltas na
captura de criminosos, no interior do Ceará.
Perguntado como se dera o conflicto sucedido em casa de José
Albertino da Rocha no Sítio Sipó, Termo de São Pedro por ocasião
de ser cercado por uma tropa que botara o Sobdelegado de São Pedro?
Respondeu que em dias de janeiro do anno passado, a convite de
José Albertino da Rocha fora a casa do mesmo a fim de intimidar a
uns vizinhos, do mesmo e que estavam destruindo seus gados, mas
na ocasião em que elle ahi estava, elle José Albertino chegou a um
com ditos seus vizinhos, pelo que Lôrenço seu companheiro pedira
ordem a mulher do mesmo José Albertino para ir beber aguardente
no Sitio São Paulo, onde mais tarde fôra cercado por uma escolta
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expedida pelo Sobdelegado de São Pedro a qual depois de um breve
tiroteio fizera elle respondente, Lôrenço, Manoel Estevão e Velha
Cruz, voltar a casa do mesmo José Albertino e mandara chamar ao
Cabra do gibão para contar-lhe o referido e conversara até a ocasião
por isso antes de serem cercados, e nessa ocasião achavam-se com
Lorenço em um quarto um pouco, digo, que deitava apenas uma
porta para o lado do alpendre e como estivesse o Inspector de dita
escolta a contar valentias a seu companheiro Lôrenço por um buraco
que tinha a parede desfeixara em Agustinho de Tal que ficara com o
coice da garrucha quebrada. (Sic)

O “Agustinho de Tal”, a que Ildefonso se refere neste episódio em seu
depoimento, não era Agostinho de Carvalho, a vítima do processo em discussão.
O primeiro havia participado de uma escolta que perseguira o grupo de Ildefonso,
enquanto que, Agostinho de Carvalho era conhecido por fazer parte de uma
quadrilha que praticava assaltos na região. Mesmo assim, no decorrer do processo
a vítima teve o seu nome descrito ora como “Agustinho”, ora como “Agostinho”.
Em alguns momentos, aparecia o sobrenome completo, em outros, apenas a
expressão “de Tal”. Ao relatar esse episódio, pode-se notar que Ildefonso e seus
companheiros realizavam serviços como jagunços, aplicavam surras, faziam
cobranças e enfrentavam escoltas. Além disso, o réu demonstrava certo orgulho
em agir com valentia. Ildefonso, finalmente em seu relato, narrou o momento
sobre a morte de Agostinho, ainda que sua narrativa fosse entremeada por outros
episódios. Ao ser Inquirido pelo juiz sobre outro caso de violência em sua vida,
assim respondera:
Perguntado quem dera ultimamente uma surra em Manoel Ferreira
Quixaba. Respondeu que fôra João Romualdo Gomes, por ordem delle
respondente, que tambem se achava presente porque o mesmo Quixaba
furtara uns animais pertencentes a um irmão delle respondente e
um outro pertencente ao mesmo João. Perguntado como se tinha
dado o facto da morte de Agustinho de Tal. Respondeu que tendose munido de mandado expedido pelo Sobdelegado do Quixará foi
prender o mesmo Agustinho que se encontrava no lugar Olho d’agoa,
Termo de São Pedro e como tivesse o referido Agustinho resistido
a ponto de dar um tiro nelle respondente, que não empregou, elle
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o perseguio até que afinal conseguio prendel-o. Sendo perguntado
respondeu que fez parte da escolta expedida contra João Gomes e
Antonio Nogueira e que a morte de João Gomes fôra perpetrada
tão somente pelo Inspector Fortunato Ferreira Lima, que achava-se
munido do competente mandado e fora acompanhado de um official
de justiça e que este facto succedera no lugar Palhano neste Termo,
digo, no lugar Cruz, em cima da Serra Araripe estando presente dito
official de justiça de nome Joaquim de Tal, Candido Ferreira, Candido
Peahuy e elle respondente. (Sic)

No andamento do processo, as testemunhas foram convocadas em
documento emitido pelo juiz municipal, no mês de abril de 1879. As primeiras
testemunhas ouvidas foram Manoel Ferreira Lima e Francisco Fernando Cesar.
Ambas declararam que sabiam do episódio por ouvir dizer. Segundo Manoel Ferreira
Lima, Agostinho fora ferido por uma tropa de escolta do oficial de justiça, a qual
fazia parte o réu. O fato teria ocorrido na localidade conhecida por Trapalhada,
mas que ele ignorava se a tropa tinha autoridade para prender Agostinho. Francisco
Fernando declarou que sabia que ocorrera uma luta, resultando na morte de
Agostinho, em consequência do tiro que o mesmo recebera.
Em outubro de 1879, Ildefonso Pereira foi novamente interrogado, e, ao
ser perguntado se havia fatos novos a alegar ou provas de sua inocência, respondeu
que tinha feito parte de uma escolta expedida pelo subdelegado de Quixará. No
momento em que os homens da escolta encontraram Agostinho, houve um disparo
de tiro por parte do fugitivo, e a seguir, uma luta entre os dois, onde tanto Agostinho
como ele, Ildefonso, saíram feridos. E uma nova revelação era feita: a de que um
de seus companheiros de escolta, conhecido por Francisco Lagartixa, também
havia atirado em Agostinho. Talvez fosse uma estratégia de defesa de Ildefonso,
querendo transferir para seu companheiro de escolta a responsabilidade pela
morte de Agostinho, ou, que dessa maneira, ficasse indeterminada a autoria dos
disparos que mataram a vítima. Em Quixará, novas testemunhas foram inquiridas
e os relatos convergiam sobre a dinâmica do episódio: a perseguição a Agostinho,
sua resistência, a luta e a troca de tiros. O processo seguia nos trâmites normais.
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No entanto, em 10 de janeiro de 1880, o juiz municipal do Crato, José Francisco
Pereira Maia, emitiu um mandado de relaxamento da prisão de Ildefonso. No seu
extenso despacho, o juiz alegou alguns pontos que merecem destaque.
Considerando q’ não foi absolutamte vedado as autoridades policiais
pela Nov. Def. Jur. effetuar a prizaõ dos criminosos em seos distritos
subsistindo as disposições dos Arts. 198 nº 3, 24 nº 4 212 nº 1 e 67 nº
7 do Reg. nº 120 de 31 de Janro de 1842, sendo ao contrario de restrito
dever das noras a manutenção da ordem e segurança pública; não se
pode sem oferecer aos bons principios sustentar que o subdelegado
do distrito do Quixará não devia perseguir a facínora tão perniciozo
em ocasião q’ se achava taõ distante de outra qlqr autoride.
Considerando q’ a escolta não tinha limite de ações para tornar a
petição acima ordenada cendo q’ podia até entrar neste Termo segundo
autorização de autoride do Crato de formto de ff.
Considerando q aquelle subdelegado entaõ naõ podia disporde outro
pessoal capaz de encontrarem com o criminozo Agostinho nem dos
seos ordenados.
Considerando q’ se por isto vai alguma responsabilidade esta somte
recai sobredito subdelegado.
Considerando que dada a incompetencia da autoride paexpedir
mandado de prizão, os réos homens rudes já naõ poderiaõ conhecer
dessa incompetencia:
Considerando q’ os mesmos firirão ao ofendido em acto de resistença
(depoimtos def. a f. Certidaõ de f. 3s.) o q’ he permitido pr lei ; Cod
Proç Art 180 e 182, Cod. Criminal Art. 3 e 118 Por tudo isto m dis
q’ dos autos consta Julgo improcedente a demanda de f. 2 contra
os reos Ildefonso Antunes Pereira , Frco de Tal, constar-se por Frco
Lagartixa, Lourenço Dionizio, José Mora e Anto de Tal; em modo que
expeço mandado pª serem relaxados dos prizoems se pr algum estiverem
prezos e q’ seos nomes sejaõ eliminados dos róis de culpados pagar
as custas pela Municipalidade. Recorro deste dispaxo pao Dr Juiz de
Dirto da Comarca a qem seraõ remetidos estes autos findo o prazo legal.
Crato 10 de Janeiro de 1880
José Francisco Pereira Maia (Sic)

Para o magistrado havia uma questão de jurisdição policial. Além disso,
ele considerava que o subdelegado de Quixará tinha autoridade para expedir
77

THEMIS
mandado de prisão, ao mesmo tempo, em que, devido à resistência armada do
criminoso perseguido, teria sido lícita a ação da escolta. E dessa maneira, o juiz
municipal deu a ordem para a soltura de Ildefonso Pereira. Corria no ano de 1880,
o despacho do juiz municipal tentava livrar o réu da culpa, argumentando que o
Regulamento Nº 120, de 31 de janeiro de 1842, dava ao subdelegado de Quixará
a autoridade para a criação de uma escolta, além de garantir a legalidade de seus
atos, mesmo que aqueles tivessem culminado no falecimento de Agostinho de
Carvalho.
Art. 198. Aos Chefes de Policia, como Autoridades criminaes, compete,
nos termos do Artigo 59 do presente Regulamento, salvo o caso do
Artigo 60:
1º Proceder a auto de corpo de delicto, e formar culpa aos delinquentes,
e aos Officiaes que perante elles servirem.
2º Conceder fiança, na fórma das Leis, aos réos que pronunciarem
ou prenderem.
3º Prender os culpados, ou o sejão no seu, ou em outro Juizo.
4º Conceder Mandados de busca.
5º Formar culpa em toda a Província aos seus Delegados, Subdelegados
e Subalternos quando o mereção. [...]
Art. 212. Aos Delegados e Subdelegados, na parte criminal, compete:
1º Desempenhar as mesmas attribuições incumbidas aos Chefes de
Policia, e enumeradas nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Artigo 198.
2º As attribuições criminaes, que pertencião aos Juizes de Paz, até a
data da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e que essa Lei não devolveo
especialmente ás Autoridades que creou. (Sic)

Parecia que Ildefonso Pereira ficaria livre do processo por homicídio.
No entanto, a situação ficou assim apenas por um mês. No dia 10 de fevereiro de
1880, trinta dias após o despacho do juiz municipal, uma nova decisão revogou
a anterior. O juiz de direito da Comarca do Crato, Manoel R. Nogueira Pinheiro,
deliberou pelo pronunciamento dos réus.
Vistos os autos fs Revogo o despacho de não pronuncia decretado pelo
juiz mal em favor dos denunciados, para julgar como julgo procedente
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a denuncia de fls; contra os réos Ildefonso Antunes Pereira, José
Moreira, Francisco de Tal, conhecido por Lagartixa, Lourenço Dionísio
e Francisco de Tal; porquanto está plenamente provado nos autos,
que em princípio de 1878 os denunciados dirigirão-se por ordem
da autoridade policial de Quixará ao logar Trapalhada deste Termo,
e prendeo debaixo de cerco o infelis Agustinho GC, e tratarão de
prender e não tende este se entregado derão os mmos pronunciados no
referido Agustinho diversos tiros, fazendo os ferimentos, os quais vem
no corpo de delicto, os quais horas depois falecera. O mandado que
vem a fls dos autos nenhum valor juridico tem, por que, abriu de mão
os requisitos exigidos pelos art. 176 e seg. do Cod. Do Proc. – da-se
que foi executado fora do districto de Quixará e foi assignado pela
autoridade policial, asm, hoje pela lei da Reforma judiciaria, padece
esta attestação, não favorecendo aos réos, por que a ninguem favorece
a ignorancia da lei.
Portanto revogando o despacho de não pronuncia e julgando como
julgo procedente a denuncia contra os réos acima declarados,
pronuncio-os incursos no art 192 do Cod. Crimal . O Escrm lance o
nome dos réos no rol de culpados. Custas a final.
Verificando que João Domingos da Motta acompanhava na qualidade
de official de justiça a escolta como se vê, no auto de prisão lavrado
fls o mmo, tire-se copia do mesmo auto e remeta-se ao promotor pa
proceder como pede o direito. Crato, 10 de Fevereiro de 1880.
M R Nogra Pinheiro (Sic)

Dessa maneira, o juiz de direito alegava o descumprimento do Código
de Processo Criminal em seu artigo 176:
Art. 176. Para ser legitima a ordem de prisão é necessario: § 1º Que seja
dada por autoridade competente. § 2º Que seja escripta por escrivão,
assignada pelo juiz, ou presidente do tribunal que a emittir. § 3º Que
designe a pessoa que deve ser presa pelo seu nome, ou pelos signaes
caracteristicos, que a fação conhecida ao official. § 4º Que declare o
crime. § 5º Que seja dirigida ao official de justiça. (Sic)

A questão do julgamento de Ildefonso não era apenas uma disputa de
jurisdição e de interpretação da legislação. Há indícios de que algumas pessoas
buscavam favorecer o réu. De um lado, o magistrado municipal e também os
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jurados, como se verá adiante, procuravam atenuar ou mesmo livrar Ildefonso
do processo, e de outro lado, o juiz de direito e o promotor público buscavam sua
condenação.
3. Os embates entre a acusação e a defesa
Em 20 de fevereiro de 1880, foi oferecido o libelo crime contra os acusados.
Nele, o promotor acusou os réus Ildefonso Pereira, José Moreira, Francisco Lagartixa,
Lourenço Dionísio e Francisco de Tal, de terem cometido o crime de homicídio,
disparando diversos tiros contra Agostinho, a pretexto de prendê-lo.
P. que os réos cometterão o crime á noite.
P. que os réos cometterão o crime com superioridade em armas de
modo que o offendido não podia defender-se com probabilidade de
repelir a ofensa.
P. que os réos cometterão com premeditação, visto como decorrerão
mais de 24 horas entre o designio e a acção.
P. que precedeu ao crime a emboscada por terem os réos ido esperar
o offendido no lugar do delicto.
P. que houve ajuste entre os réos para o fim de cometterem o crime.
Nestes termos
P. a condenação de ditos réos no gráo maximo do art. 192 do Cod.
Crim. por se verificarem as circunstancias aggravantes dos §§ 1º,
6º, 8º, 12º e 17º do art. 11 do mesmo Cod. Espera-se que o presente
Libello será recebido, e a final julgado provado e
Custas [...]
Crato, 20 de Fevereiro de 1880.
Promotor po,
M. Sidrin de C. Jucás (Sic)

Dessa maneira, o juiz municipal teve que acatar a decisão do juiz de
direito, e fez publicá-la, anunciando que, em 17 de março de 1880, ocorreria a
primeira sessão do Júri, e ali começaria o julgamento de Ildefonso. Os demais
réus não estavam presos, nem tinham sido localizados. Não encontrei os possíveis
processos daqueles réus, pelo assassinato de Agostinho Gonçalves de Carvalho.
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O julgamento de Ildefonso ocorreu na data marcada. Nos autos consta todo o
procedimento formal, colocado de forma sucinta, como de costume. Acusação
e defesa se pronunciaram, e ao fim, foram apresentados os quesitos formulados
pelo juiz de direito aos jurados.
1º O réo Ildefonso Antunes Pereira em dias do ano de 1878 no lugar
denominado “Olho d’água”, no sítio Trapalhada, d’este termo a pretexto
de prender ao infelis Agostinho Gonçalves de Carvalho, matou a este
com tiros de arma de fogo?
2º O réo praticou o facto criminoso a noite?
3º O réo cometteu o crime superior em armas, de modo que o offendido
não podera defender-se com possiblidade de repellir a offensa?
4º O réo cometteu o crime com premeditação, visto ter decorrido
mais de 24 horas entre o designio e a acção?
5º O réo cometteu o crime emboscando-se por ter ido esperar o
offendido no lugar do delicto?
6º O réo praticou o crime, tendo-se anteriormente se ajustado com
outros pao fim de comettel-o?
7º Existem circunstancias attenuantes em favor do réo?
8º O Jury reconhece ter o réo comettido o facto criminoso em defesa
propria?
9º O réo para assim defender-se teve certeza do mal, que se propôs
evitar?
10º O réo paassim defender-se teve falta absoluta de outro meio menos
prejudicial?
11º O réo assim defendeu-se sem que de sua parte ou da parte de sua
familia houvesse provocação ou delicto, que ocasionasse o conflicto?
12º O réo cometteu o facto de que se trata em cumprimento de ordem
legal? (Sic)

Os jurados responderam aos doze quesitos da seguinte maneira: ao
primeiro, “sim”, por oito votos; ao segundo, “não”, por unanimidade; ao terceiro,
“não”, por unanimidade; ao quarto quesito, “não”, por seis votos. Ao quinto, “não”,
por unanimidade; ao sexto, “não”, por seis votos; ao sétimo quesito, “sim”, por onze
votos; ao oitavo, “sim” por onze votos, ao nono, “sim”, por onze votos, ao décimo
quesito, “sim”, por onze votos. Finalmente, ao décimo primeiro quesito, “não”,
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por unanimidade; ao décimo segundo, “não”, por nove votos. Os jurados foram
em sua maioria, amplamente favoráveis ao réu. No entanto, o décimo primeiro
e o décimo segundo quesitos provocaram uma contradição no julgamento. Se
Ildefonso tinha agido em defesa própria, se não havia premeditado, se não havia
provocado e nem ajustado com antecedência o ataque ao réu, e ao mesmo tempo,
não estava cumprindo uma ordem legal, o que lá estaria fazendo, no momento em
que Agostinho foi encontrado?
Na verdade, observando-se a resposta ao décimo segundo quesito, percebese que aparecia uma contradição em relação ao primeiro quesito. Quanto a isso,
não houve por parte do magistrado nenhum questionamento. Porém, o juiz de
direito ordenou aos jurados que se reunissem novamente para responder ao
décimo primeiro quesito. A questão pertinente para o juiz era saber se Ildefonso
tinha desafiado ou provocado Agostinho, talvez por ter tido conhecimento nos
autos, da vida pregressa do réu. Os jurados retornaram para a sala secreta, e, na
volta da reunião, apresentaram uma nova resposta, mais completa, porém com o
mesmo sentido anterior.
Voltando o Jury a Salla secreta respondeo
Ao 11º Quesito, não por unanimidade de votos, o réo assim não
defendeu-se sem que de sua parte ou da parte de sua familia ouvesse
provocação ou delicto que hocasionasse o comflicto. Salla das
Conferenças da Cide do Crato, 17 de Março de 1880. (Sic)

Ao receber tal resposta, o juiz municipal proclamou sua decisão. No
jogo dos tribunais cabia aos jurados, com suas respostas, absolver ou condenar o
réu. Tinham uma importante responsabilidade, um poder considerável se levarse em conta a restrição à participação dos cidadãos em diversas esferas do Brasil
Império. Ao magistrado cabia aplicar a decisão dentro da lei, buscando fazer o
que entendia por justiça. No caso de Ildefonso, pode-se notar a irritação do juiz
com as respostas dos jurados.
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Conformando-me com a decisão do Jury julgando o réo Ildefonso
Antunes Pereira incurso no minimo do art. 193 do Cod. Crimal,
condeno-o a sete annos de prisão simples, levando em attenuação
a resposta no art. 49 do mmo Cod e nas custas. Designo a cadeia da
Capital para nella cumprir o réo a pena imposta. Salla das sessões do
Jury, 17 de Março de 1880
O Preside do Jury
M R Nogueira Pinheiro (Sic)

Ildefonso tinha uma vida pregressa de crimes, e em todo o processo
repetia que teria agido contra Agostinho na qualidade de membro da escolta, e
em legítima defesa. O réu acabou recebendo a pena mínima. O juiz de direito, que
havia impedido a ação anterior, de libertar o réu, promovida pelo juiz municipal,
não pode ir além do que fez, ao determinar a punição de sete anos de prisão,
levando-se em conta o que previa o artigo 49 do Código Criminal:
Art. 49. Emquanto se não estabelecerem as prisões com as
commodidades, e arranjos necessarios para o trabalho dos réos, as
penas de prisão com trabalho serão substituidas pela de prisão simples,
acrescentando-se em tal caso á esta mais a sexta parte do tempo, por
que aquellas deveriam impôr-se. (Sic)

No dia seguinte à condenação, o advogado de defesa de Ildefonso, Manoel
da Penha Carvalho Brito, entrava com o recurso contra a sentença. Não fazia a defesa
pela libertação de seu cliente, mas apresentava um quadro sobre a tranquilidade
abalada no Cariri, para assim justificar a morte de um acusado de roubo de animais
e membro de quadrilha.
Antes porém, de firir a questão há de permitir V.M.I. que o appellante
faça mesmo perfunctoria e resumidamente um historico do facto
por que teve de ser summariado. Não é estranho ao publico e ao
Governo quaõ abalada fora a tranquilidade publica nas comarcas
do Cariry nos 3 ultimos annos. Não era somente a secca, com todos
os seus horrores que amesquinhava quasi levando ao aniquilamento
a pacifica população dessa zona da provincia: a falta de segurança
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individual e de propriedade ergueu o colo e poz-se ao lado da penuria.
Com os qualificativos ora de Viriatos, ora de Calangros e Quirinos
formarão-se verdadeiros Quilombos que ameaçavão levar o Cariry e
termos adjacentes ao exterminio. (Sic)

O defensor de Ildefonso Pereira procurou relatar a vida de Agostinho,
a partir de uma ótica em que os crimes ficassem destacados. Agostinho teria
sido membro da quadrilha dos Viriatos, numa vida de rapinagens e assassinatos,
residindo nas proximidades de Quixará, na divisa entre São Matheus e o Crato,
onde organizara um bando para atacar os viajantes nas estradas da região.
Na noite de 24 de dezembro (o natal) invadiu a povoação de Quixará
e praticou a um saque geral. Seguiu-se d’ahi toda força e diligencia de
parte da autoridade = o subdelegado a fim de tranqulizar o districto
indo sempre d’accordo com as autoridades e termos conjunctos. O
Governo então não mandou estacionar ali uma praça sequer, e nem
mesmo a população queria malquistar-se com Agostinho, crescendo
assim os apuros do agente da autoridade publica. (Sic)

O advogado descreveu a violência de Agostinho e as ações criminosas
de sua quadrilha. Desse modo, buscou justificar a ação de Ildefonso que resultara
na morte de Agostinho. Em seu argumento, narrou os acontecimentos de 17 de
janeiro de 1878, dia do confronto. Nessa versão, Agostinho reagira contra a ordem
de prisão, atirando primeiro na escolta, que revidara. O resultado provocara apenas
o ferimento do procurado. Não há, no recurso do advogado de Ildefonso, menção
à ocorrência de uma emboscada ou à premeditação, já que os jurados haviam
votado contra essa suposição levantada pelo promotor. Ele alegava que a sentença
fora uma surpresa para os jurados, uma “admiração geral”.
Uma série de novos argumentos foi apresentada. A questão da ilegalidade,
no fato do subdelegado ter expedido um mandado de prisão, foi aludida. Questionouse ainda o exame de corpo de delito feito em Agostinho, bem como possíveis erros
na votação do júri, erros na composição do mesmo, e por fim, que a pena não fora
imposta de conformidade com a lei, pois deveria ser aplicado o grau mínimo do
84

REVISTA DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ

artigo 194, do Código Criminal. Ildefonso havia sido condenado no artigo 193 do
Código Criminal. A defesa apelava para que, se condenado, o fosse ao artigo 194.
Art. 193. Se o homicidio não tiver sido revestido das referidas
circumstancias aggravantes. Penas - de galés perpetuas no grão
maximo; de prisão com trabalho por doze annos no médio; e por
seis no minimo. Art. 194. Quando a morte se verificar, não porque
o mal causado fosse mortal, mas porque o offendido não applicasse
toda a necessaria diligencia para removel-o. Penas - de prisão com
trabalho por dous a dez annos. (Sic)

Por fim, o advogado de defesa apresentava dois documentos. O primeiro,
de 28 de novembro de 1877, em que o delegado de polícia do Crato autorizava ao
subdelegado de Quixará a perseguição aos criminosos, mesmo que tivessem que
sair dos limites do termo. O segundo documento era uma declaração dos jurados
sobre o voto proferido no julgamento.
Os abaixo assignados jurados no julgamento do réo Ildefonso Antunes
Pereira declarão que derão o seu voto sobre o 11º quesito no sentido
de ser o mesmo absolvido, sendo certo que a decisão contraria foi a
consequencia de um engano de parte do jury.
Crato em 29 de Março de 1880.
Antonio Leite da Silva
Antonio da Costa Ballada
Antonio Alves de Olivra Martins
Victorino Alves Bizerra sendo meu verdadeiro nome Victorino Alves
de La
Anto Pinto Fra Neves
Antonio Franco do Sa
Luis Pereira Filgueira (Sic)

O promotor respondeu aos argumentos da defesa, questionando a
argumentação jurídica, alegando que o exame de corpo de delito não tinha sido
feito por profissionais pela absoluta falta destes na localidade, o que seria comum
no “alto sertão”, e que neste caso, pessoas entendidas do assunto eram chamadas a
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prestar o serviço, e que aquela condição nunca tinha sido motivo para a anulação
do referido exame. Por fim, sobre a disparidade na resposta do júri, na opinião
do promotor houvera de fato uma irregularidade, que havia sido sanada, e que,
portanto, não se justificava a anulação do julgamento. Por fim, sobre a pena ter
sido aplicada fora da lei, o promotor público defendia a tese de que o artigo 193
do código criminal se aplicava ao caso de Ildefonso.
4. Considerações finais
Toda a documentação foi remetida para o Tribunal da Relação em Fortaleza.
Não houve remessa para a Comarca do Crato, de decisão contra ou a favor do réu, e
nem os documentos sobre a decisão da Relação foram encontrados. O certo, é que
houve uma disputa entre as autoridades locais. A morte de Agostinho de Carvalho
parecia ser justificada pelo fato do mesmo ter sido membro de uma quadrilha de
salteadores. No entanto, cabe lembrar que o autor do homicídio, Ildefonso Pereira,
tinha uma vida pregressa de conflitos armados, inclusive, procurava demonstrar
sua valentia, como no caso do assassinato de Manoel Ferreira, ou no tiro dado
em Bigodeiro, ou ainda no confronto com uma escolta, em São Pedro, em que ele,
Ildefonso, e seus companheiros foram perseguidos pela força policial. Ao prestar
serviço em outra escolta, Ildefonso estava cumprindo a função policial que visava
coibir os roubos de animais, o saque nos vilarejos, os assaltos nas estradas praticados
pelos bandos armados, que tanto atemorizavam os governantes e os senhores. Ao
mesmo tempo, Ildefonso criava animais e praticava a agricultura nas terras de
Conrado Rodrigues Costa. Ou seja, era um trabalhador, que durante certo tempo
de sua vida viveu como morador, nas terras de um fazendeiro.
Ildefonso exerceu diversas funções, envolvendo-se em conflitos violentos,
ora ao “lado da lei”, ora na condição de “criminoso”. Sua história retrata aspectos
que envolvem as chamadas “classes perigosas”. Pessoas como Ildefonso tornavamse uma ameaça quando não estavam a serviço dos senhores ou do aparato estatal,
ou quando, por algum motivo, extrapolavam os limites daquela função de força
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policial. O exercício da justiça era uma prática social, mediado pelas leis e pela
capacidade de interlocução que as pessoas podiam ter. Nos espaços institucionais
do poder, os indivíduos procuravam nas ambivalências do significado que a justiça
e o direito tinham para cada um, a resolução dos conflitos, ou decidiam lutar
pelo que entendiam como um direito, na busca por reparações que consideravam
legítimas. Essas disputas fornecem um rico material para a pesquisa e permitem
reflexões sobre as relações entre História e Direito.
Se a justiça é um produto histórico, onde a lei não pode ser considerada
como algo estático, é preciso analisar como os agentes sociais se moveram e
desenvolveram suas demandas pelo que entendiam ser justo. Trata-se de um campo
instável, onde as experiências e os jogos de força e de persuasão eram capazes de
definir as contendas. Conforme analisou Thompson, se a lei for manifestamente
injusta e parcial, não irá mascarar ou legitimar nada, não dará a sensação de
justiça que é necessária para garantir a ordem. “A condição prévia essencial para
a eficácia da lei, em sua função ideológica, é a de que mostre uma independência
frente a manipulações flagrantes e pareça ser justa” (THOMPSON, 1987, p. 354).
As motivações dos legisladores, quando da criação da lei, ou a convicção dos
magistrados sobre os casos apresentados podiam não se realizar. O arcabouço
jurídico não era simples instrumento de dominação. Os direitos formais e as leis
tinham a expressão de sua materialidade nos tribunais, nas disputas entre homens
e mulheres no século XIX.
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Resumo
Depois da Conferência de Viena de 1993, quando atingiram o ponto máximo
de sua popularidade internacional, os direitos humanos entraram numa fase de
descrédito, que ainda perdura. Isso ocorreu por diversos motivos, alguns dos
quais interiores ao próprio sistema estabelecido para promovê-los. Os principais
fatores decorrem da contradição entre a asserção verbal dos direitos fundamentais
de todos e o “consenso” neoliberal imposto na esfera econômica. Outros são
inerentes ao ativismo maximalista sem noção de causa e efeito, desvinculado da
realidade circundante. Os problemas do segundo tipo são passíveis de correção,
se para isso houver coerência e destemor nas atitudes dos atores influentes. O
1
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jul./dez.2014. No presente formato, comporá o segundo capítulo de livro do mesmo Autor,
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texto examina os componentes desse sistema internacional e identifica as razoes
de sua atual desvalorização.
Palavras-chave: Direitos humanos. Instrumentos e mecanismos. Universalismo.
Multiculturalismo. Minorias.
Abstract
After the 1993 Vienna Conference, when human rights reached their highest level of
international acceptance, such rights have entered a phase of diminishing credibility
which still goes on. Such a phenomenon has had many causes, some of which
can be found in the very system established to protect them. The most important
factors stem from the contradiction between verbal assertion of those rights and the
neoliberal “consensus” imposed on the economic domain. Others result from radical
claims with no bearing on surrounding reality. The latter problems are possible to
repair provided the main actors in the area show coherence and fearless atitudes.
This text examines the elements that make up that system, and traces the causes of
its present devaluation.
Keywords: Human rights. Instruments and mechanisms. Universalism.
Multiculturalism. Minorities.
Esclarecimento prévio:
Antes de abordar diretamente o tema sob este título, é conveniente fazer
algumas precisões a respeito do que pretendo examinar. O enunciado genérico,
escolhido por economia vocabular, poderia levar a imersões em áreas da filosofia,
da ciência política, das relações internacionais, da antropologia, dos “velhos”
estudos sociais, iluministas, que hoje cederam lugar aos “estudos culturais”, de
matriz norte-americana. O “sistema internacional” que abordarei é o sistema de
direitos humanos existente no âmbito das Nações Unidas (ONU), e as “dificuldades
atuais”, aquelas que lhe são “internas”, criadas por seus agentes. Precisamente por
isso, elas seriam mais fáceis de superar do que as dificuldades advindas de fatores
que o extrapolam.
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1. O SISTEMA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS STRICTO
SENSU E OS DEMAIS
O sistema internacional de promoção e proteção aos direitos humanos
foi criado pouco a pouco, depois da Segunda Guerra Mundial, para tratar dos
direitos e liberdades fundamentais de todos os seres humanos em tempos de paz.
Se não fosse assim, constituiria um disparate o fato de o Artigo 4º do Pacto sobre
Direitos Civis e Políticos estabelecer um procedimento formal a ser cumprido
pelos Estados-partes para suspensão das respectivas obrigações “quando situações
excepcionais ameacem a existência da Nação e sejam oficialmente proclamadas”. A
par dessa previsão de suspensão de direitos em “estados de emergência”, legalmente
declarados e comunicados pelos governos a seus pares por intermédio do Secretário
Geral da ONU, o conteúdo de quase todos os artigos desse tratado e a fortiori
do Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais afigura-se obviamente
irrealista em tempos de guerra. Essa qualificação do sistema, que ressalto em
primeiro lugar, costuma passar despercebida por juristas, militantes e acadêmicos
dedicados ao assunto.
Antes mesmo de serem listados e proclamados em documento da nova
Organização, os direitos humanos, então ainda imprecisos, foram incluídos entre
as áreas de cooperação a cargo do Conselho Econômico e Social (ECOSOC), nos
Artigos 55 e 56 da Carta das Nações Unidas, adotada no final da Conferência de
São Francisco, em 26 de junho de 1945. Diante dos horrores perpetrados pelo nazifascismo antes e durante a Segunda Guerra Mundial, os direitos fundamentais de
todas as pessoas eram vistos não somente por seu valor intrínseco, de atributos
essenciais à vida e à sobrevivência condigna de qualquer ser humano, mas também
e sobretudo por seu valor preventivo contra a irrupção de novas guerras.
Os direitos humanos nunca foram, portanto, e por natureza não podem
ser, instrumentos para acabar com conflitos bélicos já iniciados. Sejam eles conflitos
armados entre Estados, ou de caráter dito “civil”, entre governos e tropas armadas
91

THEMIS
insurgentes ou entre facções que se digladiam num mesmo território – não confundir
com os grupos de idealistas “revolucionários” contra as ditaduras dos anos 1960 a
80, que nunca chegaram a constituir risco para “a Nação” em verdadeiro conflito
bélico. Com o objetivo de lidar com ameaças militares à paz e à estabilidade
internacional as Nações Unidas estabeleceram o Conselho de Segurança, de
composição especial, com cinco membros permanentes e outros temporários, que
nunca fez parte regular do sistema de direitos humanos. Até hoje, em princípio,
a ação do Conselho de Segurança na matéria constitui recurso extraordinário,
conquanto cada dia mais frequente.
Tendo esse lembrete como ponto de partida, o sistema internacional de
promoção e proteção dos direitos humanos stricto sensu, de que trato, poderia ser
definido como o conjunto de regras e mecanismos de supervisão estabelecidos
pelos órgãos competentes das Nações Unidas desde que a Assembleia Geral
proclamou, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. A finalidade desse sistema seria garantir, com normas negociadas e
outras iniciativas legítimas, sem recurso a intervenções pela força ou a “operações
de paz”, de composição policial e militar, a observância por todos os Estados dos
direitos nela consagrados.2
Aqui sou levado a fazer outra precisão. É indiscutível que o novo ramo do
Direito conhecido como Direito Internacional dos Direitos Humanos teve início
com a Declaração Universal de 1948. Inspirados nela ou ainda nos esforços para
sua preparação, há sistemas regionais em funcionamento no continente americano,
na Europa e na África, que atuam de forma independente, dita “complementar”,
em paralelo ao sistema da ONU e com maior cogência jurídica. Entretanto, e isto é
um fato significativo, a Declaração Universal, como o próprio nome indica, é único
documento definidor que se propunha abranger todo o planeta, para aplicação
2
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Ao insistir aqui nessas características, não quero com isso dizer que, em casos especialíssimos,
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Eu próprio, por ocasião dos bombardeios de artilharia pesada contra Sarajevo e outras cidades
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terminar com os massacres.
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por todos os Estados e em territórios não independentes, acima de regimes e
culturas. Se essa pretensão correspondia a um fato ou a um projeto programático
em 1948 é algo que veremos depois. Por enquanto, noto apenas que, embora o
foco do presente texto se concentre no sistema de direitos humanos das Nações
Unidas, os problemas atuais que nele observo de perto parecem, de longe, existir
também em sistemas regionais.
Há ainda uma terceira delimitação de foco necessária. É que do ponto
de vista da doutrina geralmente aceita, a disciplina do Direito Internacional dos
Direitos Humanos se subdivide em dois grandes ramos: o dos direitos humanos
propriamente ditos, a serem observados teoricamente em qualquer situação, mas
voltados sobretudo para sociedades em condições, digamos, normais, e o Direito
Internacional Humanitário, relacionado a situações de guerra. Os direitos humanos
propriamente ditos, que idealmente valem para todas as situações, contam com
onze grandes instrumentos jurídicos, ou sejam pactos e convenções, com seus
protocolos adicionais e mecanismos de supervisão, e muitas outras declarações
normativas específicas. É a esse conjunto que as pessoas se referem quando falam
de “sistema internacional de direitos humanos”. E é sobre ele que discorrerei.
O Direito Humanitário é específico e se desenvolve em duas vertentes
distintas: a das Convenções de Genebra sobre o Direito na Guerra, especialmente o
tratamento a ser dado a civis ou “prisioneiros de guerra” pelos Estados em situações
de conflito, e a da Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951,
com seu protocolo de 1967, que dá base ao Direito Internacional dos Refugiados,
hoje extensivo às pessoas internamente deslocadas. Enquanto a primeira vertente
tem sido rotineira e assumidamente desconsiderada, a segunda, humanitária,
também frequentemente contornada, tende a tornar-se particularmente relevante
nos dias correntes, dada a proliferação de guerras interétnicas ou interreligiosas.
Ela compõe um sistema próprio que exigiria de per si análise específica superior
às menções que porventura farei.
Com estes últimos esclarecimentos, posso adiantar que uma das
dificuldades do sistema internacional dos direitos humanos na fase presente
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deriva da mistura que se faz entre os dois grandes ramos do Direito Internacional
dos Direitos Humanos. Por mais que eles se complementem, não podendo um
ramo ignorar o outro, a aplicabilidade de cada um e a respectiva possibilidade de
implementação são totalmente diferentes. Não se podem comparar exageros no
controle, ou falta de controle, da criminalidade comum, a repressão arbitrária de
opositores políticos ou a não implementação dos direitos econômicos e sociais
num país em situação de paz com as ações e omissões de governos e insurgentes
em conflito armado desencadeado.3 A mescla desses ramos, compreensível, ocorre
por iniciativa do próprio Conselho - antes Comissão - dos Direitos Humanos,
desde que esse órgão político principal do sistema em sentido estrito foi elevado,
na reforma de 2006, ao mesmo nível do Conselho Econômico Social (ECOSOC),
a que antes era subordinado. E desde que o(a) Alto(a) Comissário(a) das Nações
Unidas para os Direitos Humanos, função político-administrativa autônoma
no âmbito do Secretariado, decorrente de recomendação da Conferência de
Viena de 1993, passou a participar regularmente das reuniões mais delicadas do
Conselho de Segurança, no início do Século XXI4. No afã justificado de demonstrar
interesse e buscar algum alívio para populações civis e prisioneiros em posição
desesperadora em meio a embates bélicos, o atual Conselho de Direitos Humanos
e o Alto Comissário tentam agir. Tal tentativa sempre foi recomendada e feita,
com menos assiduidade do que agora, até porque o número de conflitos armados
era menor. Os órgãos do sistema de direitos humanos stricto sensu não têm,
3

Reitero aqui a ideia de “conflito armado desencadeado” para evitar confusão com rótulos
empregados por governos arbitrários contra opositores civis. Usando expressões como
“guerra suja”, “inimigo interno”, “subversão da ordem” etc., os regimes militares da América
Latina pretendiam justificar suas práticas violatórias de direitos humanos dos cidadãos. Não
tiveram êxito. Como veremos adiante, foram suas ações tenebrosas que levaram a ONU a
criar mecanismos de observação de situações e temas.

4

Anotei esse fato relevante ao ler a excelente tese de doutorado do Professor Matheus de
Carvalho Hernandez, sobre o papel crescentemente protagônico do Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Direitos Humanos, reconhecida pela ANPOCS como melhor pesquisa
em Ciência Política de 2015 (O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos
e seu Escritório: Criação e Desenvolvimento Institucional, defendida na UNICAMP, Campinas,
em 2015 - texto digitalizado ainda não publicado).
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contudo, meios para ir além do que fazem em outras situações: criam comissões
de inquérito; estabelecem, quando podem, monitores para atuar in loco; apelam
para a consciência ética das partes envolvidas, da opinião pública, das ONGs e do
conjunto da comunidade de Estados.
É evidente que tais iniciativas não têm efeito moral perceptível junto a
quem já optou pela violência estratégica, trate-se de governos, forças insurgentes
ou, menos ainda, facções religiosas extremadas ou organizações terroristas.
Por mais convincentes que os informes e análises dos inspetores designados se
apresentem, a tendência é permanecerem inócuas entre as partes em conflito e
entre os membros permanentes do Conselho de Segurança. No segundo caso, a
desatenção se associa ao apoio que cada participante fornece a diferentes facções
em luta. Penso aqui em particular nos casos da Síria e do Iraque, incluindo todas
as áreas da Mesopotâmia afetadas pela ação do autodenominado Estado Islâmico
(ISIS, ou “DAESH”).5 Lamentavelmente, a ineficácia previsível dessas ações de
órgãos de direitos humanos stricto sensu, numa área originalmente fora de seu
alcance, repercute na formação de uma imagem pública de irrelevância que ora
parece atingir todo o sistema. E isso se torna ainda mais constrangedor em função
de incoerências dos atores que, malgrado a fusão estimulada de todas as vertentes
dos sistemas, optam por omissões e ações unilaterais não autorizadas.
2. A EVOLUÇÃO DO SISTEMA ATÉ O FIM DA GUERRA FRIA
Sem maior aprofundamento de ideias doutrinárias, filosóficas e religiosas
que fundamentam por diversos ângulos a concepção dos direitos humanos como
5

Ao escrever estas linhas, penso nos excelentes informes sobre a Síria, apresentados há anos
pelo Professor Paulo Sergio Pinheiro na qualidade de presidente da comissão de inquérito
independente criada para aquele país no início do conflito armado. Se tivessem sido levados em
consideração pelos atores de fora, teriam evitado a continuação “rotineira” dos fluxos de ajuda
a grupos insurgentes e a excessos repressivos do Governo, todos responsáveis pela prolongação
absurda da guerra. Teriam, inclusive, estancado importantes fontes de armamentos que vão
parar nas mãos do “Estado Islâmico”, que todos temem, mas alguns certamente utilizam.
95

THEMIS
direitos sem os quais a vida de qualquer pessoa se torna indigna ou impossível, a
história factual do estabelecimento do sistema internacional para sua promoção
e proteção nas Nações Unidas é bastante conhecida. Pode, ou podia antes, ser
resumida em termos políticos como o resultado da eterna disputa entre as noções
de intervenção e de soberania.
Todos os interessados na matéria sabem das tradicionais reservas dos
Estados à possibilidade de acompanhamento internacional de suas situações, de
seu rechaço peremptório à ideia de supervisão externa dos direitos humanos na
respectiva jurisdição, vista como violação ao atributo da soberania e ao princípio
da não intervenção em assuntos internos. Tal princípio jurídico sempre foi base
da doutrina das relações internacionais desde o fim da Guerra dos Trinta Anos,
havendo fundamentado os célebres Tratados de Paz de Westfália, que acabaram com
as guerras de religião na Europa do Século XVII. Tal princípio se acha consagrado
no Artigo 2º, Parágrafo 7º, da Carta das Nações Unidas, de 1945, como essencial
para o funcionamento da Organização que se então se criava. Precisamente porque
a noção de soberania estatal correspondia a uma necessidade histórica de séculos,
o sistema de proteção aos direitos humanos, uma criação relativamente nova,
sempre enfrentou grandes dificuldades para sua superação.
A desconfiança com relação a tudo o que pudesse atentar contra
a noção de soberania estatal sempre foi tão forte que, até a década de 1970, a
antiga Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, órgão subsidiário
do Conselho Econômico e Social com mandato para tratar de temas dos direitos
humanos, não se permitia emitir opiniões sobre queixas de violações levadas a
seu conhecimento. Pouco a pouco, porém, essa autolimitação de competência da
Comissão foi sendo ultrapassada. Desde os anos 1970, em particular diante da
situação dos territórios árabes ocupados por Israel e dos absurdos, conhecidos e
denunciados internacionalmente, do regime constitucional do apartheid na África
do Sul, a Comissão dos Direitos Humanos decidiu acolher as comunicações das
respectivas vítimas, examiná-las e fazer recomendações contra a violação sistemática
de direitos humanos nesses países e territórios.
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Tal tipo de atividade se tornou mais incisiva, exercendo pressão moral sobre
os respectivos governos em qualquer situação nacional, depois que a Assembleia
Geral, em 1975, supostamente chocada com as violações de direitos humanos no
Chile de Pinochet, decidiu estabelecer um Grupo de Trabalho para acompanhar
esse caso. Essa decisão inédita constituiu o precedente para resoluções da Comissão
dos Direitos Humanos que designavam relatores especiais para outras situações
específicas, assim como um Grupo de Trabalho para examinar, com base em
testemunhos e informações de fontes variadas, o fenômeno dos “desaparecimentos”
de pessoas em países sob regime militar, em particular, mas não somente, na
América Latina. Daí em diante foi crescendo o número de relatores especiais
estabelecidos pela Comissão e pela Assembleia Geral para acompanhar e descrever,
com recomendações, as situações prevalecentes em alguns Estados, donde seu
título informal de “relatores de situações”, e para analisar fenômenos atentatórios
a alguns direitos em todo o mundo, os chamados “relatores temáticos”. Todos
eles, assim como os integrantes de grupos de trabalho equivalentes, são funções
exercidas por personalidades qualificadas, escolhidas como peritos independentes.
É evidente que os relatores de situações somente podiam ser designados
por resoluções dos órgãos competentes quando as diferentes posições de grupos
e países não impediam o andamento das propostas ou a aprovação por voto do
projeto respectivo. Conquanto essa “seletividade” tenha existido desde os primórdios
do sistema, não se tendo nunca designado relator para país de regime violador, de
direita ou de esquerda, protegido aguerridamente por aliados, isso não impediu que
a inovação representada por esse tipo de mecanismo se consolidasse no sistema
como um avanço importante para a proteção internacional dos direitos humanos.
Até o término da Guerra Fria, no final dos anos 1980, o sistema internacional
de promoção e proteção dos direitos humanos em sentido estrito, com seus defeitos
e virtudes, tinha como órgãos competentes nas Nações Unidas, além da Assembleia
Geral, como instância máxima, o Conselho Econômico e Social (ECOSOC) e a
Comissão dos Direitos Humanos, a ele subordinada, que se reunia regularmente
em Genebra por 45 dias ao ano. A Comissão, por sua vez, contava com um órgão
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subsidiário sui generis em diversos aspectos, a Subcomissão para Prevenção da
Discriminação e Proteção de Minorias, encarregada de realizar estudos e fazer
propostas, inclusive de novas normas, à Comissão. Integrada por “peritos”, indicados
pelos Estados mas eleitos pela Comissão para atuar sem representar os países
respectivos, a Subcomissão, além da composição atípica como órgão das Nações
Unidas, tinha nome não apenas longo, mas surpreendente, pois não havia definição
acordada para o termo “minoria”.6
Era de todos esses órgãos, especialmente da Comissão dos Direitos
Humanos, cujas sessões anuais atraíam jornalistas e as poucas ONGs então atuantes,
que emanavam as resoluções sobre situações, amplamente divulgadas como moções
de condenação aos governos em questão. Essas resoluções, objeto de acirradas
disputas entre patrocinadores e opositores, desfrutavam de grande popularidade,
encaradas como manifestações internacionais capazes de constranger os governantes
envolvidos a modificarem suas práticas. E é inegável que esse tipo de pressão,
estritamente moral, sem violar as soberanias dos Estados, aos poucos gerava
resultados positivos junto a governos preocupados com sua imagem. Levavam,
por exemplo, em países da América Latina com governos militares alegadamente
defensores da democracia contra o comunismo, a um maior controle sobre suas
forças de repressão, reduzindo os casos de torturas e desaparecimentos, permitindo
maior liberdade de expressão ainda sob censura, e assim por diante. Respaldando
do exterior anseios domésticos sufocados, essas pressões foram importantes na
promoção de aberturas políticas, anistias e libertação de opositores presos. Dentro
dessa mesma lógica, de preocupação com a imagem externa, Estados moralmente
acuado pelo sistema internacional de direitos humanos, depois de resistências
iniciais, frequentemente acabavam por aceitar visitas dos relatores para sua situação,
dialogando e cooperando com eles.
Os relatores temáticos, cujo mandato não consistia em examinar países
determinados, mas sim violações de direitos selecionados em qualquer parte do
6
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mundo, eram poucos e muito respeitados. Os mais conhecidos eram o Grupo
de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários, o Relator sobre
Execuções Sumárias e Arbitrárias e o Relator sobre a Tortura. Aos poucos se foram
acrescentando outros, sobre liberdade de religião, violência contra a mulher etc.
Não obstante, até o final dos anos 1980 o total não era mais do que sete ou oito, o
que habilitava a leitura atenta de seus informes e recomendações. A renovação de
seus mandatos pela Comissão era assunto sensível, que gerava discussões acirradas
dos delegados de Estados com base na análise de seus textos.
Menos conhecidos do público, mas seguramente mais importantes do que
qualquer resolução divulgada, eram os seis tratados – dois pactos e quatro convenções
- do sistema, que formavam o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Por
mais que eles constituíssem instrumentos cogentes para os subscritores, levando em
consideração que a decisão de ratificá-los era voluntária, as limitações e obrigações
normativas eram auto impostas. Não constituíam violações à soberania. Todos
esses instrumentos jurídicos, por sua vez, contavam com mecanismos próprios de
acompanhamento, os chamados “órgãos de tratados”, comitês de peritos eleitos pelos
Estados-partes, estabelecidos por estipulações do respectivo texto convencional
para observar sua aplicação e fazer recomendações.
Os seis tratados vigentes no final dos anos 1980 eram:
a) o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966;
b) o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
de 1966;
c) a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial, de 1965;
d) a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher, de 1979;
e) a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis,
Desumanos e Degradantes, de 1983;
f) a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989.
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Esse era o quadro do sistema internacional de direitos humanos quando
ocorreu a queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, episódio geralmente
adotado como marco do fim da Guerra Fria. Interpretado por muitos como o triunfo
irreversível do Ocidente liberal capitalista sobre o totalitarismo comunista, o final
da confrontação bipolar dos grandes blocos ideológicos antagônicos propiciou uma
fase de entusiasmo pela ideia dos direitos humanos. Passaram eles a ser vistos então,
inclusive pelo público, como uma utopia realizável, num mundo sem rivalidades
profundas ou ameaça de destruição pela corrida armamentista de superpotências.
Foi nesse clima de euforia dominante que emergiu a ideia de convocação
de uma conferência mundial sobre os direitos humanos, considerado “novo tema”
que se afirmava solidamente na agenda internacional em paralelo ao do meio
ambiente.
3. A CONFERÊNCIA DE VIENA COMO PONTO CULMINANTE
Embora entre a aprovação da proposta original, na Assembleia Geral,
em fins de 1989, e a realização da Conferência, em Viena, em junho de 1993,
já houvessem ocorrido mudanças no cenário mundial demonstrativas de que
o otimismo era excessivo – guerras na ex-Iugoslávia, conflitos no Cáucaso, a
continuação da guerra civil em Angola, tensões étnicas agravadas em Ruanda
e no Burundi, ou o terrorismo dos fundamentalistas islâmicos da Argélia –, as
ONGs e demais atores influentes consideravam os direitos humanos uma fonte
abundante de esperanças. Encaravam-nos não somente como um objetivo universal
alcançável, mas também como instrumento para orientar as sociedades no rumo
do progresso social. Foi essa lógica que permeou todas as grandes conferências das
Nações Unidas na década de 1990. Começando pela Rio-92, sobre meio ambiente e
desenvolvimento, no Rio de Janeiro, e prosseguindo em Viena, em 1993; no Cairo,
em 1994, sobre população e desenvolvimento; em Copenhague, em 1995, sobre
desenvolvimento social; em Pequim (Beijing), sobre a Mulher, também em 1995;
100

REVISTA DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ

em Istambul, com a Habitat-II, em 1996, sobre assentamentos humanos, todos
os documentos programáticos tiveram os direitos humanos como inspiração e
medida de legitimação das iniciativas previstas.
A Conferência de Viena, de 1993, com sua Declaração e Programa de Ação,
representou, de fato, um progresso extraordinário para a afirmação dos direitos
humanos na agenda internacional, em diferentes Estados e no discurso político
da época. Conquanto outras apresentações de avanços obtidos na Conferência
sejam possíveis, eu os resumo em quatro pontos nunca antes observados tão
claramente. São eles:
a) a afirmação consensual da natureza universal indubitável dos direitos
humanos (Par. 1º da Declaração), desfazendo a impressão - engendrada a posteriori
pela adoção da Declaração dita Universal em 1948, quando a maior parte da
humanidade ainda se encontrava sob regime colonial - de que tais direitos eram
uma imposição do Ocidente sobre o resto de mundo;
b) o reconhecimento da importância dos particularismos nacionais e
regionais, que devem ser levados em conta, mas em equilíbrio com os direitos
humanos, que necessitam ser respeitados (Par. 5º). Permite-se, assim, a valorização
adequada das culturas não-Ocidentais, sempre que elas não atentem contra os
direitos universais reconhecidos internacionalmente;
c) a reafirmação consensual do direito ao desenvolvimento como um
direito humano universal (Par. 10), que garante, mas não condiciona, a realização
da igualdade e indivisibilidade de todos os direitos humanos (Par. 1º e outros);
d) o reconhecimento da legitimidade da preocupação internacional com os
direitos humanos, cuja promoção e proteção devem ser um objetivo prioritário das
Nações Unidas (Par. 4º) - objetivo que, por extensão lógica, não viola o princípio
da não intervenção em assuntos internos.
Depois da adoção sem voto de tais conceitos explicativos por um conclave
oficial que congregou representantes governamentais e não-governamentais de
praticamente todo o mundo, não cabe mais insistir na interpretação política,
recorrente apenas na academia, de que os direitos humanos são uma invenção
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da cultura ocidental forçada sobre as demais. A insistência em tal afirmação,
supostamente justificadora de práticas tradicionais violadoras de direitos, denota
ela própria um eurocentrismo paternalista que os não-ocidentais rejeitam. Como
me tem sido dado observar diretamente de delegações estatais, assim como pela
via de escritos importantes por teóricos de origem diversa, todas as culturas que se
manifestam na matéria afirmam, ao contrário, que a adesão à ideia de tais direitos
e sua observância, com adaptações, no respectivo contexto, advêm de tradições
próprias, religiosas ou não.7 Tampouco faz sentido dizer agora que a supervisão
internacional de situações nacionais pelas Nações Unidas agride a soberania nacional
e o princípio da não intervenção. Governantes que ainda o dizem, fazem-no em
contradição com o que os Estados por eles governados aprovaram.
Somente por esses pontos, aprovados por todos os países de um mundo já
sem colônias – situação antinômica à das Nações Unidas em 1948 -, a Conferência
de Viena já teria representado um divisor de águas para os direitos humanos.
Ademais deles, porém, ela fez recomendações extraordinárias em seu Programa
de Ação, algumas das quais vinham sendo sugeridas sem êxito por décadas, como
a proposta de estabelecimento nas Nações Unidas de um Alto Comissário para os
Direitos Humanos e o apoio ao estudo da Comissão de Direito Internacional para
a criação de um Tribunal Penal Internacional para crimes contra a humanidade.
O primeiro foi estabelecido pela Assembleia Geral no mesmo ano de 1993. O
Tribunal foi constituído com a aprovação de seu Estatuto em Roma, em 1998.
Outras recomendações obtiveram menos resultados, como a de coordenação dos
mecanismos de controle e órgãos de tratados do sistema, para evitar superposições
desnecessárias e simplificar a tarefa de apresentação de relatórios pelos Estados.
Com um Programa de Ação de 100 parágrafos, a Conferência fez sugestões sobre
uma vasta gama de assuntos, todas destinadas a garantir os direitos universais,
7
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com atenção especial para os integrantes de grupos vulneráveis ou em posição de
inferioridade social: segmentos populacionais vítimas de discriminação racial,
pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas,
populações indígenas, trabalhadores migrantes, pessoas com deficiência e,
especialmente, mulheres e crianças.
É importante notar que todas as recomendações feitas em Viena sobre
minorias e grupos vulneráveis eram realistas: não propunham mais do que o
particularmente necessário para o gozo de direitos universais. Se algo ocorreu
depois que modificou o sentido dessas recomendações, criando direitos específicos
para esses e outros grupos – e é evidente que ocorreu -, a ideia não vinha de Viena,
que não inventou novos direitos para qualquer categoria. Medidas especiais para
os integrantes de certos grupos em má situação histórica podem ser justificadas,
durante tempo limitado, para se alcançarem avanços individuais e coletivos que
os equiparem à situação mais vantajosa dos demais. Assim são elas previstas desde
1965 na Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial. Recomendáveis
ou necessárias, tais medidas não devem ser confundidas como novos direitos
humanos – como apenas os indígenas depois passaram a ter, por declaração adotada
nesse sentido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2007.
Em termos conceituais, práticos e doutrinários, direitos específicos
permanentes vão contra a essência básica da noção dos direitos humanos como
direitos fundamentais de todos. A própria Declaração dos Direitos das Pessoas
Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, adotada
em 1992, às vésperas, portanto, da Conferência de Viena, insiste, no título e no
Artigo 1º, e de conformidade com o Artigo 27 do Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos, que ela se dirige aos indivíduos delas participantes, pois trata de
direitos universais das pessoas integrantes de tais minorias. E são elas que conformam
grupos vulneráveis de indivíduos esquecidos ou discriminados coletivamente num
contexto que sempre lhes foi adverso.
Os direitos humanos são, por definição, de todos os seres humanos, que,
em muitos casos, requerem algum tratamento especial para os titulares poderem
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deles usufruir. Nada impede, ou, ao contrário tudo aconselha, que os Estados
adotem políticas públicas em favor de segmentos populacionais que requeiram
proteção particularizada. Conquanto os integrantes desses chamados grupos
vulneráveis necessitem desse apoio, como pessoas e como grupos, seus direitos
humanos, na acepção que lhes dava o sistema, decorrem da universalidade imanente
em tais direitos, inclusive o de participar da própria cultura, sendo esses titulares
juridicamente iguais a todos os demais da família humana. Não porque sejam
membros de uma cultura – repito, cultura, em sentido etnográfico - diferente.
Ressalto bem esse ponto porque uma das causas intrínsecas das dificuldades
atuais do sistema internacional de promoção e proteção dos direitos humanos vem
precisamente da confusão que ora se faz entre os direitos culturais da Declaração
Universal e os hoje alardeados “direitos das culturas” e “direitos das “minorias”,
em termos coletivos. Tais direitos novos, não previstos na Declaração Universal,
fixados em outros documentos, que não rejeito nem pretendo denegar, podem ser
necessários e certamente devem ser respeitados. Não podem, porém, ser integrados
doutrinariamente aos “direitos humanos” na acepção original.
4. DESVIOS POSTERIORES AO ACORDADO EM VIENA
Os direitos culturais, previstos no Artigo 27, Parágrafo 1º da Declaração
Universal, de 1948, refletidos no Artigo 15 do Pacto de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, de 1966, são direitos do indivíduo, de participar livremente
como pessoa - ou, como se dizia até recentemente, como sujeito autônomo -,
sozinho ou em conjunto com os pares, “da vida cultural da comunidade, de fruir
das artes e de participar dos benefícios do progresso científico e se seus benefícios”.
Não se trata de “direitos das culturas”, supostamente superiores aos direitos de
seus integrantes. Os direitos culturais das pessoas subentendem necessariamente
a opção individual de se manter ou não na cultura de origem, de seguir ou não
tradições, muitas vezes discriminatórias. Como o direito civil à liberdade de religião,
tratada conjuntamente com a liberdade de pensamento e consciência, abrange a
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possibilidade de mudar de religião (Art. 18 da Declaração Universal)8. Permite,
portanto, a conversão voluntária e a opção de ser crente ou ateu; de observar ou
rejeitar dogmas de qualquer tipo; de praticar ou não praticar os ritos e interditos
de qualquer religião, tradição ou crendice.
Assinalo aqui, desde logo, que não tenho qualquer intenção de diminuir a
importância das culturas e das diferenças étnicas, nem, muito menos, das diferenças
decorrentes de sexo, gênero, orientação sexual, aptidão física ou deficiência. Elas
são elementos úteis, às vezes essenciais, para o gozo dos direitos universais e para
a auto-afirmação individual. Além disso, as diferenças enriquecem as sociedades
contemporâneas, todas heterogêneas, formadas por influxos plurais. Seja como
ingredientes que se misturam e criam uma comunidade maior, nacional, regional
ou, como se diz, civilizacional, malgrado as evidentes disparidades de riqueza e
classe social, seja com elementos que não se fundem, mas convivem de maneira
harmônica, as identidades são indissociáveis da personalidade humana. A não ser
que se pretenda rejeitar a origem por motivos variados,9 o fato de se pertencer a
uma ou mais “culturas”, antropológicas ou ideológicas, pode e deve ser assumido,
sem dar azo a discriminações. Não obstante, como que esquecendo os avanços de
Viena, uma curiosa noção do politicamente correto foi-se impondo como camisa
de força ao discurso contemporâneo em favor das culturas. Incorporou-se em
setores da esquerda acadêmica autoconsiderados progressistas, daí se espalhando
e contaminando partidos políticos e agentes estatais.
Num contexto hegemônico multiculturalista, quando alguém se coloca
contra o cultivo de uma tradição iníqua, que agride direitos universais, corre o risco
de ser tachado de intolerante, de não aceitar o “direito à diferença”. Simpatizar com
a proibição do véu ocultador de mulheres no Ocidente é visto como preconceito
anti-muçulmano e discriminação contra o “direito das mulheres” de se vestir como
querem. Eu cá por mim gostaria de conhecer a opinião de Simone de Beauvoir
8

Note-se que, em 1948, essa foi uma das causas que levou a Arábia Saudita a abster-se, mas não
a se opor, quando da votação para a adoção da Declaração Universal na Assembleia Geral.

9

Para escapar a casamento forçado ou perseguição a homossexuais, por exemplo.
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sobre esse “direito” da mulher muçulmana! Formas tradicionais de aplicação de
justiça por populações indígenas ou comunidades de imigrantes são crescentemente
autorizadas por lei, no Ocidente, em paralelo ao sistema nacional, ainda que seus
aspectos se oponham a valores da sociedade maior. Os grupos ciganos e congêneres
da Europa, objeto de estratégias de apoio previstas pela União Europeia e cobradas
por relatores e órgãos de tratado, praticam rotineiramente casamentos arranjados
de crianças, para os quais fazem vista grossa os protetores dos “roma”.
Universalista convicto, consciente de que “os direitos da mulher são
direitos humanos” (Artigo 14 da Declaração de Beijing), asserção que tenho orgulho
de haver ajudado a garantir no documento final da Conferência de Beijing, em
199510, no entendimento de que eles complementam a Declaração Universal11,
prefiro sempre privilegiar a igualdade de todos, com as adaptações realmente
necessárias aos titulares, em matéria de direitos humanos. Assim como temo que
a multiplicação de sistemas judiciais com normas e punições próprias pode violar
direitos universais variados, além de atentar contra o que sempre se entendeu
como jurisdição do Estado. Quanto aos casamentos arranjados de jovens préadolescentes, podem ser úteis para outros objetivos, como os velhos casamentos
dinásticos, e até mais duradouros do que aqueles de escolha dos nubentes. Mas
eles certamente são contrários a dispositivos normativos internacionais, como o
Artigo 16 da Declaração Universal.
O “direito à diferença” como valor superior é modismo “liberal” pósmoderno, concebido e adotado no Ocidente para proteção de minorias não
ocidentais contra o hoje vilipendiado “eurocentrismo iluminista”. Na prática
dominante atual, com obsessão reivindicatória de alguns ou ênfase paternalista
de outros, o modismo legitima tradições e posições absurdas, como a defesa da
10

Para quem supuser que essa frase, aparentemente tão óbvia, não pode haver enfrentado
dificuldades de aceitação, permito-me sugerir uma olhada no capítulo 7 de meu livro Relações
Internacionais e Temas Sociais – A Década das Conferências (Brasília, FUNAG/IBRI, 2001, pp
211-244). Nele registro, com base na experiência pessoal como delegado, o que foram essas
grandes conferências da última década do Século XX, inclusive os problemas causados pelas
referências aos direitos da mulher.

11

Originalmente chamada Declaração Universal dos Direitos do Homem, cujas precedentes
do Século XVIII, nos Estados Unidos e na França, de fato não incluíam as mulheres.
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burka e do niqab na qualidade de direito ou a aceitação de castas estratificadas na
diáspora indiana. Quando politizado a esse tipo de extremo, tal “direito” constitui
um dos obstáculos mais insidiosos à proteção dos direitos humanos. Até porque
as diferenças a serem protegidas são vistas com focos diferentes em cada lugar.
No Brasil, quando se fala em “direito à diferença”, pensa-se nos homossexuais,
que em culturas não ocidentais são criminalizados. Na Europa, quando se fala em
“direito à diferença”, o objetivo particular da proteção é geralmente a comunidade
de muçulmanos. Nos Estados Unidos, os titulares parecem ser todos os não anglosaxões.
É um contrassenso equiparar os direitos humanos das pessoas discriminadas
e perseguidas pela cor, por traços fenotípicos, por orientação sexual, ou dos
indígenas e quilombolas que sempre viveram fora da sociedade principal por
motivos não volitivos, com o “direito à diferença” de culturas, discriminadas ou
não, que, por vontade própria ou nova ideologia assumida, rejeitam esforços
variados de integração na sociedade onde vivem. Quando abusivamente tratadas
com discriminação, os direitos humanos de seus membros, observados com
políticas públicas apropriadas, devem – ou deveriam em princípio - ser suficientes
para protegê-las e garantir-lhes oportunidades de auto-afirmação, sem precisar
recorrer a um superior direito à diferença.12
Em função do uso político desse tipo de “diferença” estritamente cultural,
que a cultura ou religião original nem exige13, e da reação que provoca na maioria
quando exibida de maneira panfletária, venho insistindo, no órgão de tratado de
12

Ao escrever o original destas linhas, quando morava em Barcelona, soube que a Corte
Europeia de Direitos Humanos havia determinado por sentença de 1º de julho de 2014 para
caso judicial a ela submetido, que a lei francesa de 2011, proibindo o uso de traje ocultador
do rosto, não viola a liberdade de expressão da mulher muçulmana. Embora aprovada por
15 a 2, a sentença mostrava que, pelo menos nesse tribunal importante, a grande maioria dos
juízes permanecia corajosamente imune aos absurdos impostos em nome do “politicamente
correto”.

13

Estou cansado de confirmar com colegas de comitê e delegados muçulmanos na ONU que o
uso de véu, inclusive o hijad que deixa o rosto visível, não é exigência religiosa, mas tradição
pré-islâmica, limitada a regiões do Norte da África, Ásia Central e Oriente Próximo. Seu
uso em países de imigração, conforme me diz clara e reiteradamente o colega argelino, com
respaldo de correligionários subsaarianos, é político.
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que participo, o CERD, que, assim como os países de destino devem respeitar
as culturas dos imigrantes, os candidatos à emigração ao solicitarem os vistos
respectivos devem aprender e comprometer-se a respeitar as leis e costumes dos
países escolhidos. Não podem assumir politicamente um fundamentalismo de base
etno-religiosa, alheio aos valores dos países de acolhida. O Comitê deveria, pois,
nesses casos, fazer recomendações aos Estados de partida condizentes também
com os valores e costumes das sociedades para onde irão seus nacionais. Mas a
militância “liberal” de colegas os leva a ignorar essa necessidade, optando por
encarar as culturas alheias como monólitos e por forçar as sociedades onde os
imigrantes se instalam a aceitar como naturais suas práticas chocantes no local.
Estas não se restringem à indumentária. Sistemas previdenciários europeus têm
sido induzidos a fornecer residências plurais para abrigar as possíveis quatro
esposas de muçulmanos procedentes de ex-colônias. As castas hindus prosseguem
regularmente com suas práticas e interditos hierárquicos nas comunidades instaladas
no Reino Unido. Até mesmo a mutilação genital feminina, que persiste entre
certos grupos afro-muçulmanos na Europa, legitima-se pela oferta de serviços
médicos dessa espécie pelas unidades de saúde pública. Para evitar riscos maiores
à saúde da menina, remedia-se o pior para não exigir o abandono de tradições.
Viola-se, assim, claramente, em todos esses casos e muitos outros, o Artigo 5º da
Declaração de Viena, que mencionei entre os principais avanços da Conferência.
E se dá munição aos racistas dos países de acolhida, cujos programas políticos
anti-imigrantes vêm ganhando apoio popular em todo o mundo.
Conforme indiquei acima, não tenho qualquer dificuldade para a aceitação
das diferenças culturais, nacionais, religiosas, de gênero, de preferência sexual
ou qualquer outra que não violem direitos da pessoa humana. Todas podem e
devem coexistir com naturalidade, em qualquer lugar, tendo para protegê-las os
direitos universais internacionalmente reconhecidos. Mas estou convicto de que, de
forma mais ameaçadora para os direitos humanos do que os “valores asiáticos”, ou
simplesmente não ocidentais, o fundamentalismo politicamente correto do direito
à diferença, falsamente progressista, justifica contrario sensu as tendências racistas,
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ultranacionalistas, fascistas que vêm ganhando terreno em eleições democráticas.
Sem falar na justificativa que propiciam ao fundamentalismo religioso, tribal ou
étnico dos “diferentes”, opressivo e perigoso, às vezes já terrorista.
Especifiquei acima os “valores asiáticos” porque muito se falou deles
como ameaça aos direitos humanos na época da Conferência de Viena, em função
das posições de delegações da Ásia contrárias à prioridade, senão exclusividade,
conferida pelo Grupo Ocidental aos direitos civis e políticos. Entretanto, nenhuma
delegação asiática, ou africana, rechaçou a ideia de direitos humanos per se, como
se pensa em alguns círculos sob influência euro-americana. A China, com razão
doutrinária inconteste, ainda que com motivações políticas especiais, em Viena
recordou, sobretudo, que os direitos humanos são resultado da história de cada
país. Malásia e Cingapura recordaram que, em seu entendimento, o coletivo é
superior ao individual, tendo os cidadãos direitos e deveres perante a sociedade
– tal como reconhece a Declaração Universal desde 1948 no Artigo 29, sem
falar das declarações americana e africana de direitos humanos. Os islâmicos
tampouco negaram a noção universalista de direitos fundamentais de todos,
procurando, ao contrário, identificar na religião a origem de tais direitos. O que
os delegados não integrantes do Grupo Ocidental de Estados, inclusive latinoamericanos, fizeram com insistência foi buscar o reconhecimento da igualdade,
indivisibilidade e interdependência de todas as categorias de direitos humanos,
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, feito afinal obtido nos documentos
adotados. Quanto aos Estados asiáticos, o que justificadamente queriam e também
conseguiram obter em termos aceitáveis no mesmo documento foi equilíbrio entre
o universalismo dos direitos humanos e o particularismo das culturas e sistemas
políticos de cada Estado, que precisam ser levados em conta. E isso consta do
Artigo 5º da Declaração de Viena, criticado na época por ONGs internacionais
do Ocidente como insuficiente. Insuficiente ela era quando mal lido, com olhos
eurocêntricos, que, contrariamente ao que afirmam, têm horror não assumido a
esse reconhecido “direito à diferença”.
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5. VIENA VÍTIMA DE SEU PRÓPRIO ÊXITO
Enquanto muitos avanços de Viena foram distorcidos a posteriori, à
sua revelia, há também complicadores do sistema a respeito dos quais é possível
dizer que são consequência da Conferência. Nesse sentido, Viena foi vítima de
seu próprio êxito negociador em junho de 1993, tornando-se a médio prazo uma
indutora de erros em decisões contrárias a seu “espirito”14.
Alguns desses complicadores provêm da amplitude ambiciosa dos campos
para os quais a Conferência fez recomendações. Ao abrir o leque de atenções para
todos os objetivos de ONGs e movimentos sociais com foco específico em grupos,
Viena deu um sinal enganoso de que tudo poderia ser tratado no campo dos
direitos humanos. Aí se incluíam recomendações sobre categorias populacionais
cujas aspirações eram válidas, mas não se enquadravam nos direitos universais;
para situações de guerra e conflagrações inter-étnicas, onde o sistema não tinha
condições de atuar. Ao adotar um programa de ação muito extenso e pormenorizado,
serviu de inspiração para uma produção excessiva de normas, que não passam
de modelos pinçados, por órgãos sem mandato para isso. Daí, desses excessos
de 1993, advém parte significativa da decepção geral com o tema, do irrealismo
de que se burla a expressão francesa droits-de-l’hommisme (direito-humanismo)
como sucedâneo da verdadeira política. Desprovida da intenção de promover o
progresso social, a política se encontraria hoje reduzida, na melhor das hipóteses,
à simples gestão da economia, contando com auxílio do multiculturalismo por
justaposição, sem sincretismo ou miscigenação, típico dos anglo-saxões, como
única ideologia plausível na esfera social.
A verdade é que a Conferência de Viena, ao formular seu Programa de Ação
para o sistema internacional de direitos humanos, não notou que um outro tipo
de sistema, mais concreto, adverso aos direitos humanos, estava-se consolidando.
Apresentado como “consenso de Washington”, adotado e imposto pelo FMI e pelo
Banco Mundial em prol da eficiência e da competitividade do Terceiro Mundo, esse
14
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O “espirito de Viena” foi expressão muito usada na década de 1990, inclusive em discursos do
Secretário Geral das Nações Unidas, para estimular a flexibilização das posições dos Estados
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sistema de economia neoliberal vinha exigindo a redução do Estado ao mínimo
imprescindível, com o abandono de sua posição como provedor social. As reduções
ou “ajustes estruturais” se faziam em todas as áreas, com cortes profundos de
pessoal, privatizações dos setores mais sensíveis da economia e “desregulação” das
finanças para o ingresso de capitais. Entrementes, na esfera da cultura, afirmavamse noções divisórias, fragmentadoras dos objetivos de progresso, associadas à ideia
de pós-modernidade. Enquanto Viena propunha ações que exigiam mais verbas
e burocracias “weberianas” para atender aos muitos novos grupos titularizados
com direitos especiais, o neoliberalismo econômico e o pós-modernismo cultural
se uniam contra o “Estado Providência” e o universalismo dos direitos humanos.
Os “cortes do excesso de gordura”15 na carne do Estado não seriam capazes
de impedir, a partir de 1998, a sequência de crises econômicas, no México, no Brasil,
no Japão e nos “tigres asiáticos”, continuadas depois por outras, nos próprios Estados
Unidos e em países da Europa. Os “remédios”, conforme previsível num sistema
que rejeitava não digo Marx, porque já não precisava, mas Keynes, idealizador do
Estado Providência para salvar o capitalismo do crash de 1929, geravam desemprego
maciço e sacrificavam sempre os pobres e grupos vulneráveis. Em lugar da esperada
democracia política, o que se veio a implantar com a globalização econômica foi o
“liberalismo” da eficiência selvagem, sem contrapesos ou pruridos de preocupação
social. Dele participavam de maneira marcante as finanças especulativas, não
produtivas, aplicadas e retiradas em função de seus interesses de lucro imediato.
Longe das liberdades e direitos fundamentais esperados, a liberdade que se afirmava
no planeta era uma liberdade econômica não emancipatória. Quando funciona
melhor, dá plena razão à perspicaz lembrança de Ângela Davis:
“No Norte global nós compramos a dor e a exploração de meninas do
Sul global, que vestimos todos os dias em nossos corpos”.16

15

Expressão muito comum na fase mais acirrada do “consenso de Washington”.

16

Op.cit., p. 29. A frase ou a ideia lembrada em entrevista oral a Eduardo Mendieta é de letra
de música cantada por Sweet Honey and the Rock. Cito-a porque me soa particularmente
expressiva.
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Nesse sistema que se globalizava, tendo o mercado como único “valor”
universal, qualquer esperança de ajuda ao desenvolvimento, qualquer instituição
de segurança ou previdência social, qualquer apoio aos direitos fundamentais de
todos, especialmente na área econômica e social, eram vistos como empecilhos
à produtividade. O mundo vivia um paradoxo: o apogeu do discurso humanista
coincidia com a destruição de suas condições de realização. Viena programara
iniciativas que exigiam mais Estado, enquanto o sistema econômico exigia o Estado
mínimo. Diante dessa contradição, a saída de um lado era a “terceirização”, de outro
o retalhamento do social por grupos de pressão específicos, deixando os direitos
dos pobres ao assistencialismo possível da caridade privada.
Um paradoxo adicional persistente é que esses problemas, raramente
analisados em conjunto, não impediram no período pós-Viena, nem impedem agora,
com a Conferência de 1993 quase esquecida, e a expansão contínua, exponencial,
do sistema internacional de direitos humanos. Mas aí há outra questão importante.
Antes voltado para o progresso com liberdade de todos os seres humanos, o sistema
foi passando a atuar junto a Estados contra Estados, mas para a satisfação de si
próprio, tendo as ONGs defensoras de minorias e movimentos da sociedade civil
- fragmentada por identidades diferentes - como a verdadeira força propulsora.
6. A MULTIPLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MECANISMOS
Para tentar melhorar a situação de certos grupos e categorias de pessoas,
mencionados ou não nos documentos de Viena, o sistema de promoção e proteção
dos direitos humanos passou a multiplicar normas cogentes e padrões de aplicação
específicos, com novos mecanismos de acompanhamento, inclusive para as
recomendações dos órgãos de tratados. Tudo isso é prova de interesse, mas torna
o conjunto demasiado complexo, frouxo, sem hierarquia, com elementos claramente
conflitivos. Não incluo nessa lista que considero inadequada no sistema os novos
tratados emanados de órgãos competentes, como a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiências ou a Convenção sobre a Proteção contra Desaparecimentos
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Forçados, ambas de 2006, enquadradas nos objetivos universalistas dos direitos
humanos. Tampouco posso incluir propriamente a Convenção sobre os Direitos
dos Trabalhadores Migrantes, que é de 1990, portanto anterior à Conferência de
Viena, embora somente tenha conseguido as vinte ratificações necessárias para
sua entrada em vigor em 2003. Não posso deixar de observar, contudo, que, em
contraste com o primeiro tratado de direitos humanos adotado na sequência da
Declaração Universal de 1948, a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação
Racial, de 1965, tem 25 artigos, considerados suficientes até a Conferência de
Durban de 2001, ao passo que a Convenção sobre um grupo em situação específica
como os trabalhadores migrantes e suas famílias tem 93! Que o detalhamento de
iniciativas e regras nas criações recentes é tamanho que as torna irrecordáveis,
quase ilegíveis, além de, muitas vezes, inaplicáveis. Que o total de órgãos de tratados
existente quando ocorreu a Conferência de Viena era de seis e hoje são mais de
onze - alguns quais derivados de protocolos adicionais aos instrumentos principais.
A esse número de tratados de escopo universalista, deve-se adicionar o Convênio
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Direitos dos Povos
Indígenas e Tribais, dotado de seu próprio mecanismo de acompanhamento fora
do sistema regular de direitos humanos.
O Convênio 169 da OIT, adotado em 1989 e em vigor desde 1991, constitui
um caso sui generis por diversos aspectos. Sua forma e sua substância são as de um
tratado de direitos abrangente, equivalente aos dois Pactos Internacionais de 1966
reunidos, voltado exclusivamente para uma categoria de pessoas, os indígenas.
A par disso, o Convênio reconhece também direitos coletivos, dos respectivos
povos, que outras categorias não têm, como o direito às terras ancestrais. Não
negociado, nem adotado pelos órgãos do sistema com competência na matéria,
cujos Estados integrantes relutavam em emitir uma simples declaração sobre os
direitos dessa categoria em função de conceitos heterodoxos17, o Convênio, com
seu comitê de acompanhamento na própria OIT, emerge de uma organização
17

Entre os quais o de direitos humanos coletivos e a própria expressão “povos indígenas”, numa
época em que “povo” era o conjunto da cidadania.
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imprevista, especializada em direitos trabalhistas. Não obstante, depois de 2007,
quando a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, com poucos votos negativos,
a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, o Convênio da OIT foi
assimilado no sistema regular de direitos humanos. Passou ser usado como referência
para cobranças pelo CERD e outros órgãos de tratado sempre que examinam
comunicações e relatórios de Estados que tenham povos autoconsiderados
autóctones em seu território - não necessariamente “índios¨ ou indígenas, como
nas Américas, objeto originário das atenções.
Ao mesmo tempo em que se incrementou o número de convenções e
órgãos de tratado no Direito Internacional dos Direitos Humanos, aumentou
enormemente a quantidade de comitês e grupos de trabalho para observação de
temas e recomendações de novas regras. Enquanto em 1989, ano de convocação da
Conferência de Viena, havia, como já visto, não mais de seis “relatores temáticos”,
em 2014 eles são trinta e já chegaram a ser mais de quarenta em anos anteriores!
O número dos “relatores de situações”, sobre países escolhidos com seletividade
agora mais chocante, por motivos que abordarei no próximo item, diante de uma
opinião pública forjada com rapidez e superficialidade pelas redes sociais, ou pela
atuação de ONGs maximalistas e simplificadoras, varia conforme o ano, sendo
oito em 2014.
Ademais de tudo isso significar um crescimento exponencial de
instrumentos de regulação e pressão sobre os Estados, a requerer mais verbas
do orçamento regular da ONU18 e dos Estados, também constitui um aumento
desmesurado de trabalho para os operadores domésticos de direitos humanos e
para as funções de assessoramento do Secretariado das Nações Unidas. Como o
fenômeno ocorre dentro de um sistema econômico com predomínio da ideia de
“Estado mínimo”, cujo pessoal burocrático não aumenta, diminui, a “solução natural”
é também “terceirizar” e “privatizar” o sistema. Por mais que Viena tenha propiciado
18
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Para dar somente uma ideia, o número de peritos em órgãos de tratados, que necessitam de
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um incremento orçamentário importante para o verbete “direitos humanos” na
ONU, em virtude da criação da figura do Alto Comissário em 1993, as verbas nunca
são suficientes. Recorre-se então a contribuições adicionais voluntárias de Estados
prósperos para projetos específicos, ou financiamentos privados de Fundações,
para acompanhar a expansão dos serviços - uma forma conhecida e inelutável de
“ocidentalização” da proteção aos direitos humanos. A burocracia de funcionários
internacionais da área, por sua vez, crescentemente arregimentada de ONGs, passa
a ser complementada, ou substituída, por estagiários não remunerados, quase
sempre estudantes de pós-graduação formados dentro dos modismos em voga,
seriamente interessados e politicamente corretos, mas sem experiência pregressa
na defesa do universalismo dos direitos. Sem plena consciência do que fazem,
auxiliam o estilhaçamento incontrolável do sistema.
É inegável que a proliferação de normas, mecanismos e tribunais não
é exclusividade da área dos direitos humanos. Reprovada por juízes da Corte
Internacional de Justiça, em função da criação de tribunais internacionais ad hoc
e outros, a multiplicação de normas e sistemas já foi objeto de estudo aprofundado
pela Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, na primeira década
deste século. O tema tinha título eloquente: Fragmentação do Direito Internacional
- Dificuldades Decorrentes da Diversificação e Expansão do Direito Internacional. O
relatório final, de 200619, coordenado pelo jurista finlandês Martti Koskenniemi,
não chega a endossar a visão negativa que muitos têm do fenômeno Por outro lado,
por mais que Koskenniemi tenha encarado tal fragmentação como decorrência da
passagem do Direito de uma fase moderna, hierárquica, para a fase pós-moderna,
horizontal, em que predominariam, em sua visão otimista, políticas de pluralismo,
ele próprio recorda e cita autores segundo os quais a vocação do Direito é para
a “ordem unificada e hierarquizada, unificada porque hierarquizada”, sem a qual

19

United Nations’ International Law Commission, Fragmentation of International Law: Difficulties
Arising Form the Diversification and Expansion of International Law, Report of the study group,
finalized by Martti Koskenniemi, documento A/CN.4/L. 682, 13 April 2006.
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ele se torna ineficaz.20 De minha parte, sem necessidade de maiores elucubrações,
minhas preocupações, sempre voltadas para a área dos direitos humanos, são de
dois tipos: uma doutrinária, que se reflete no real; a outra, somente pragmática.
A preocupação doutrinária é fácil de explicar: sendo os direitos humanos
universais por definição, os direitos específicos de grupos culturais particularizados
não podem ser classificados na mesma categoria. São “humanos” apenas porque
seus titulares também são pessoas físicas ou grupos delas, mas a titularidade
advém da identidade étnica diferencial, não de predicados comuns a todas. Como
já diziam Koskenniemi e Leino em 2002:
[...] o liberalismo e a globalização não trouxeram coerência, muito
pelo contrário. A estrutura suprida pela confrontação Leste-Oeste
foi substituída por uma realidade de caleidoscópio, em que atores
em competição lutavam para criar sistemas normativos competitivos
entre si, frequentemente para escapar, de forma expressa, às limitações
do direito diplomático – embora talvez, mais frequentemente, com
uma ignorância deleitosa a seu respeito21.

Em parte por causa da massa de normas específicas para grupos “diferentes”
e seu destaque por militantes desses grupos na imprensa e demais media, tornase menos visível, quando realmente existente, a atuação em defesa dos direitos
da maioria, que se sente desconsiderada. Diante dos medos, riscos e danos, às
vezes mortais, causados ao cidadão comum pela criminalidade despolitizada, não
constitui mero discurso reacionário da direita a impressão de que os ativistas de
direitos humanos somente dão atenção aos “direitos dos bandidos”. Em 2012 o
Representante Regional para a América do Sul do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos Humanos, Amerigo Incalcaterra, já assinalava:

20

M. Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Seuil, 1998, apud M.Koskenniemi
& Paivi Leino, “Fragmentation of International Law? Postmodern anxieties”, 15 Leiden Journal
of International Law, 2002, pp. 553-579 (minha tradução).

21

Op. cit., p 559. (minha tradução)
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Em vários países da região, o Estado vai perdendo o monopólio do uso
da força e frequentemente em parte de seu território já não é quem
impõe a lei. São os bandos de criminosos, o narcotráfico, as gangues
juvenis ou “maras”, que desafiam a autoridade do Estado e impõem a
lei do mais forte em detrimento do Estado de Direito. […] A pobreza
e a exclusão acrescentam uma dimensão e complexidade maior ao
fenômeno, sendo os jovens das áreas urbanas pobres e marginalizadas
o setor da população com maior propensão a serem as vítimas, e
também os autores, das atividades criminosas.22

Na verdade, pouco se conhece dos esforços governamentais mais sérios
na área da segurança que não sejam os habituais reforços de policiamento, sempre
insuficiente, ou o recurso às forças armadas para manutenção da ordem interna.
Mas tudo isso é ineficaz diante de desequilíbrios sociais gritantes. Ainda que sejam
conhecidos os trabalhos de instituições, autoridades e ONGs com políticas públicas
para melhorar a situação de crianças e idosos, para atender às necessidades de
pessoas com deficiências, à promoção social de comunidades carentes, o público
acossado em seu cotidiano não nota que essas são atividades desenvolvidas para o
conjunto da cidadania com base nos direitos humanos. Por outro lado, eu próprio
vejo, no CERD e em foros correlatos, que a tendência ora predominante do sistema
é de privilegiar minorias em detrimento das atenções para o conjunto. Pouca
atenção é dada internacionalmente aos direitos das camadas gigantescas de pobres
sem etnia ou outro elemento diferencial que os destaque. Para o “liberalismo”
hegemônico, os simplesmente pobres são marginalizados porque fora do mercado,
responsabilizados pela própria pobreza num círculo vicioso que só pode levar ao
crime.
A preocupação de ordem pragmática que tenho é ainda mais evidente,
conquanto raramente assumida e registrada. Com um número sempre ascendente de
normas específicas, obrigações a cumprir e relatórios a apresentar, que extrapolam as
22

Prólogo do Escritório Regional para a América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos (ACNUDH) ao documento “Produção e gestão de informação
e conhecimento no campo da segurança cidadã: os casos da Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai”, Nações Unidas e IPPDH/MERCOSUL, 2012.
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capacidades respectivas, nenhum Estado democrático bem intencionado consegue
hoje estar em dia com os compromissos internacionais na matéria. Seus funcionários
da área não podem cumprir a contento sequer a obrigação de submeter informes
tempestivos aos mecanismos de controle. Nem, muito menos, promover, na área
doméstica, a implementação das recomendações deles recebidas.
7. OMISSÕES PROBLEMÁTICAS E REFORMA DO ÓRGÃO PRINCIPAL
À proliferação exagerada de normas e cobranças irrealistas, numa fase
em que o Estado é visto com desconfiança, devem-se acrescentar dificuldades de
outra ordem, que fragilizam ainda mais o sistema, subtraindo seriedade às decisões
que toma. Elas resultam de insuficiências internas antigas, que hoje se encontram
particularmente visíveis, assim como de inversões de posturas desconcertantes,
antes inimagináveis.
Ninguém em sã consciência pode ter dúvidas do horror que representou
para os Estados Unidos e quase todo o mundo a destruição das torres do World
Trade Center, em Nova York, em 11 de setembro de 2001. Poucos porão em dúvida
a necessidade de medidas de prevenção ao terrorismo, particularmente em países
ocidentais considerados alvos preferenciais de um certo tipo de extremismo.
Alguns políticos e intérpretes podem até justificar os bombardeios por alguns
Estados, liderados por Washington, aos talibãs radicais do Afeganistão, por mais
que todos saibamos que foram os Estados Unidos que armaram esses “estudantes”
corânicos quando resistiam aos soviéticos na década de 1980. A invasão daquele
país no Governo George W. Bush, em 2001, poderia até soar compreensível, não
como retaliação pelos atentados em Nova York e Washington, perpetrados por
outros “djihadistas”, mas porque, segundo se alegava, o território afegão, sob
governo dos talibãs, oferecia abrigo e campos de treinamento aos terroristas do
Al Qaeda. Diferentemente do caso do Afeganistão, poucos defensores de direitos
humanos podem haver aprovado a invasão ilegal do Iraque pelos Estados Unidos e
seus aliados, sob pretextos inconvincentes. Seguramente ninguém que defendesse
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os direitos humanos poderia aceitar, em qualquer circunstância, as torturas e
tratamentos degradantes infligidos aos prisioneiros em quarteis e prisões americanas
em Guantánamo, Al Ghraib, Baghram e outras. Não obstante, nenhuma resolução
condenatória, nenhuma reprovação formal pelo sistema de proteção aos direitos
humanos foi subscrita.
Conquanto se possa dizer que a seletividade das situações escolhidas para
relatorias sempre constituiu uma característica do processo, a omissão conivente
de violações divulgadas e autofotografadas nesse caso foi especialmente negativa.
Os Estados Unidos sempre se haviam apresentado como paladino dos direitos
humanos no mundo. O mesmo pode ser dito dos membros da União Europeia
que, se não chegaram a torturar diretamente, enviaram muçulmanos considerados
suspeitos de terrorismo – muitos dos quais se comprovaram inocentes - para
serem “interrogados de maneira forte” pelos Estados Unidos e outros aliados
em território de terceiros.23 Em lugar de uma condenação, ainda que meramente
simbólica, para violações tão metódicas amplamente conhecidas, o que ocorreu
no sistema internacional de direitos humanos, impulsionado pelo Governo de
George W. Bush, foi a reforma de seu órgão principal!
É fato que muitos Estados e ONGs vinham pleiteando uma reforma do
sistema havia anos. Mas a reforma, afinal realizada em 2002, para acomodar as pressões
dos Estados Unidos com apoio da Europa, foi irrisória, senão contraproducente.
A velha e historicamente produtiva Comissão dos Direitos Humanos das Nações
Unidas, subordinada ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC), que se reunia
23

Pouco depois de redigir o original destas linhas, a Corte Europeia de Direitos Humanos
condenou a Polônia por haver abrigado uma prisão secreta da CIA. Em veredito de 24 de
julho de 2014, os sete integrantes do Tribunal de Estrasburgo, entre os quais um juiz polonês,
declararam que, além de deixar de proteger os direitos humanos de dois indivíduos árabes,
um iemenita e um saudita, a Polônia havia colaborado com a CIA no envio de ambos para
a prisão americana em Guantánamo, onde se encontravam até então. A sentença obrigou
o Estado polonês a pagar indenizações aos dois prisioneiros. Vê-se, assim, que, enquanto
o sistema internacional se omitia, e a Europa passava por tensões como havia muito não
se viam, pelo menos a Corte Europeia de Direitos Humanos seguia cumprindo sua missão
corretamente.
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anualmente por 45 dias, foi transformada em Conselho de Direitos Humanos,
não mais vinculado ao ECOSOC, como previa a Carta de 1945, mas à Assembleia
Geral. Com hierarquia elevada e título mais imponente, o Conselho conta agora
um novo mecanismo considerado “não seletivo” para apreciação da situação dos
países: os Relatórios Periódicos Universais, que todos os Estados lhe apresentam. A
par dessa inovação, certamente interessante, o Conselho, agora permanente, segue
estabelecendo uma profusão de relatores temáticos, cujos informes são tantos que
mal são lidos; procura atuar sobre todos os conflitos armados importantes; organiza
reuniões de alto nível em que Ministros de Estado apresentam suas políticas ao
mundo; acolhe um número infinito de ONGs que falam para seus próprios públicos;
abole intervalos para almoço a fim de acomodar uma infinidade de oradores em
sessões intermináveis e confusas; atrai menos atenção da imprensa e do público
do que a velha Comissão, mais enxuta, conseguia.
Em paralelo a tudo isso, dentro e fora do sistema, outros fatores da
atualidade o enfraquecem. Todos os Estados e pessoas conscientes temem o
terrorismo, fenômeno que se tornou típico da época, e consequentemente aceitam
mecanismos contra ele que invadem sua privacidade por meios eletrônicos. Isso
ocorre tanto nas lojas, como nas ruas, abrangendo desde gravações em vídeo à
espionagem das comunicações por computadores e celulares, inclusive de autoridades
aliadas. Antes típicos de ditaduras e regimes totalitários, hoje essas práticas são
vistas como normais e correntes em todo o Ocidente. Embora contrárias ao direito
à privacidade de cidadãos e não cidadãos, dentro e fora das fronteiras, somente
causam espécie e engendram sinais de repulsa quando praticadas sem razão em
comunicações de aliados, ou feitas e detectadas por adversários estratégicos. Pois
a verdade é que hoje a cultura globalizada não se incomoda com bisbilhotices.
Ao contrário, estimula o exibicionismo, começando pelo corpo, nesta fase pósmoderna contra a chamada biopolítica. O segredo das vidas privadas é que passou
a ser pernicioso, suspeito, sendo a gravação dissimulada o instrumento de prova
mais usado. Como se lê em todas as partes, como advertência para todos: “sorria,
você está sendo filmado”.
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Talvez essas inversões sejam úteis, com algum efeito preventivo. Nem
por isso o crime diminui ou o terrorismo deixa de perpetrar seus massacres. Mas
deles o sistema de direitos humanos presente quase não fala.
8. AS ONGs E MOVIMENTOS SOCIAIS
As conferências da década de 1990 foram os primeiros foros internacionais
que se abriram às organizações não-governamentais e movimentos sociais como
“representantes da sociedade civil”. Iniciada em eventos paralelos na Rio-92 e em
Viena, a participação crescente e crescentemente influente desses novos atores
já estava consolidada no final do Século XX. Se não em pé de igualdade com os
Estados, ao menos como atores relevantes, que sempre precisam ser ouvidos. As
ONGs se afiguravam desde então como alternativa ao esvaziamento do Estado como
poder soberano, para proteger o meio ambiente e promover os direitos humanos.
O que se intuía levemente como aspecto de controle difícil era já a tendência a
sua proliferação infinita.
Antes apresentadas como consciência ética organizada da sociedade civil,
há ainda ONGs e instituições congêneres que acreditam nos direitos humanos como
instrumento para conseguir avanços sociais. Seu foco é, porém, quase sempre,
centralizado exclusivamente em minorias específicas. Poucas são universalistas,
como as principais de Viena ou os movimentos sociais do passado. Esvaziadas as
primeiras pela multiplicação dos pares e desaparecidos os segundos, ligados às lutas
de classes, até mesmo organizações respeitáveis, como a Anistia Internacional e as
diversas seções da Human Rights Watch, todas sofrem do mesmo tipo de problema:
um anacronismo de métodos, que atrapalha mais do que resolve.
Da mesma maneira que o próprio sistema de proteção aos direitos humanos
nas Nações Unidas, praticamente todas as organizações não governamentais foram
treinadas para atuar e fazer denúncias contra governos arbitrários e totalitários,
não para ajudar democracias a consolidarem os direitos da cidadania. Ou então
se obstinam na obtenção de proteção especial para minorias étnicas e culturas
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diferentes como comunidades intangíveis. Com base em posições hoje obsoletas
em muitos países, insistem em condenar os governos como se fossem naturalmente
maus. Condenam qualquer ação policial legítima, em vez de orientar as forças da
ordem em suas funções legítimas, de proteger a todos contra o crime comum, que
vitima em primeiro lugar os mais pobres. Parecem esquecer, com seu maximalismo
protetivo de comunidades determinadas, que a segurança de todos, juntamente
com a vida e a liberdade de cada um, é o primeiro direito consagrado na Declaração
Universal de 1948. Se a proteção, no passado, era do cidadão contra o Estado,
nas democracias existentes os cidadãos querem, porque realmente precisam, do
Estado com o monopólio do uso da força, parcial ou totalmente perdido para a
criminalidade imperante.
9. QUE FAZER?
Diante desse quadro desalentador, a pergunta necessária seria: o quê
fazer para melhorar essa situação negativa em que se atolou o sistema? A resposta,
evidentemente, não é fácil. O primeiro passo, contudo, sempre consistirá na
conscientização dos defeitos, com vontade de superá-los. Os defeitos internos
poderiam ser corrigidos com determinação volitiva dos atores. Os direitos humanos,
contudo, não podem existir isolados do mundo à sua volta.
Apesar de sua asserção como tema global nos anos 1990, hoje praticamente
esquecida, a concretização dos direitos humanos se apresenta tão distante da
realidade do Século XXI que quase se justifica indagar se não era melhor para eles
a situação da Guerra Fria. Se não seria melhor deixar de lado o discurso ainda
altaneiro da virada do milênio para começar a redefinir os direitos fundamentais
de todos, que, afinal, são construções históricas. Se não o fossem, não haveria
explicação para o direito à propriedade nessa lista de 1948, expurgado que foi depois
dos dois Pactos Internacionais de 1966, sobre os Direitos Civis e Políticos e sobre
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Talvez deixando um pouco de lado o
discurso maximalista sobre minorias e etnias, cujas necessidades especiais devem
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ser respeitadas, mas não são direitos universalizáveis, daí se pudesse reconstruir o
sistema internacional dos direitos humanos com elementos hoje mais adequados.
Quaisquer que venham a ser a forma e o conteúdo de tais direitos sempre
fundamentais de todos os seres humanos, possivelmente repescados da Declaração
de 1948 para retirada de escamas e modificações na receita de sua aplicação em
cada sistema histórico-cultural, eles precisarão estar coordenados com a economia
num caldo de Política com sentido de Progresso, ambos com P maiúsculo. Pela
via menos desejada, mudanças estão ocorrendo. A economia hoje já deixou de ser
neoliberal para assumir as características tecnológicas, antissociais e anti humanas,
planejadas para se dispensar mão de obra, de um capitalismo de ricos e ultrarricos.
O Estado, por sua vez, voltou a ser necessário. Não para promover a justiça e a
segurança de todos. Para proteger o poder dos já poderosos, o aumento contínuo
de riqueza concentrada, o consumo suntuário dos podres de ricos, modelo ideal
dos demais 10 % relativamente abastados. Os desempregados sem futuro e os já
miseráveis sem saída não contam.
Sei que o que a criação de um novo sistema previsível nas circunstâncias
atuais é onírica. Nosso mundo carece de vontade e de tempo, crescentemente
destroçado pela mudança climática, pelas guerras, pelos fundamentalismos, pelos
erros que se acentuam nos sistemas e subsistemas existentes.
Enquanto nada de concreto é tentado, nem sequer na esfera do discurso,
minha ambição é modesta. Quando me perguntaram há pouco por que continuo
membro de um órgão de tratado como o CERD, minha resposta foi franca. Porque
fui eleito e reeleito três vezes e ainda não terminei meu quarto mandato. Porque
o comitê teve papel importante na conscientização, hoje quase universal, de que
a discriminação racial ou étnica é fenômeno planetário, não existindo sociedade
que lhe seja imune. Porque suas recomendações muitas vezes foram úteis para
combater as formas de discriminação mais visíveis. Porque, ciente de seus defeitos,
tenho a impressão, possivelmente ilusória, de que estando presente talvez consiga,
senão melhoras no sistema, algum “controle de danos” nas recomendações aos
Estados. Às vezes, acho até que consigo!
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Continuo falando de direitos universais porque entendo que eles ainda
são uma boa utopia diretiva. Continuo defendendo o conceito anacrônico dos
direitos humanos de todos, porque, apesar dos desvios, acredito que, sem um
mínimo de esperança neles, a vida não faria sentido.
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Resumo
O costume, a fonte mais antiga do direito internacional, se forma a partir de dois
elementos cumulativos: a prática estatal, que constitui o seu elemento objetivo,
e a opinio juris, seu componente subjetivo. Esses dois elementos se adaptaram a
própria evolução das condições políticas e sociais da sociedade internacional,
tornando o costume uma fonte maleável, capaz de acompanhar as mudanças
de paradigma do direito internacional. Diante disso, não se pode negar que as
normas consuetudinárias se formam, hoje, em um cenário muito diferente daquele
identificável em meados do século passado, sendo necessário realizar o estudo do
costume conforme essas novas condições. Seguindo essa metodologia, o presente
trabalho se dedica ao estudo da formação das normas consuetudinárias à luz do
atual status quo, de forma a apontar as particularidades do direito internacional
contemporâneo e seus impactos no costume.
Palavras-chave: Fontes do direito internacional. Costume internacional. Prática
estatal. Opinio juris. regra do objetor persistente.
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Abstract
Customary law, the oldest source of international law, is composed by two cumulative
elements: State practice, its objective element, and opinio juris, its subjective element.
These two components have adapted to the very evolution of the political and social
conditions of the international society, allowing the custom to be a malleable legal
source, able to follow the paradigm shifts in the international law. Therefore, one cannot
deny that customary norms are formed today in a very different scenario from the one
identifiable in the middle of last century. Under these circumstances, the study of the
customary law must also be performed according to these new conditions. Following
this methodology, the present paper aims to study the formation of customary rules
in the light of the current status quo, in order to point out the special features of the
contemporary international law and their impact on the customary law.
Keywords: Sources of international law. International customary law. State practice.
Opinio juris. Persistent objector rule.
1. INTRODUÇÃO
A Sociedade Internacional contemporânea evoluiu e continua a evoluir
para uma maior institucionalização das relações internacionais, de forma a englobar
uma dinâmica agenda de debates que incorpora novos temas, mecanismos e
atores na esfera internacional.1 Essa complexa conjuntura produziu uma intensa
sistematização do Direito Internacional, caracterizada pela formação de regimes
normativos especiais, com algumas regras e instituições próprias, tais como o
Direito Internacional Econômico, o Direito Internacional do Trabalho, o Direito
Internacional dos Direitos Humanos, o Direito Internacional dos Refugiados, o
1
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Direito Criminal Internacional, o Direito Internacional Aeroespacial, o Direito
Internacional do Mar, etc.2
Esse fenômeno de sistematização ou fragmentação produz profundos
impactos no aparato jurídico internacional, ampliando a abrangência deste3.
Instituem-se, assim, novos foros de debates dos temas da agenda internacional, bem
como novos atores que ganham cada vez mais espaço para participar diretamente
nos debates globais e também na própria produção legislativa internacional4.
Não estranhamente, essa arquitetura normativa muito peculiar também
afetou o processo de formação das normas internacionais. De modo extraordinário,
a sistematização do Direito Internacional e a criação de novas instituições
internacionais possibilitou um grande e intenso impulso no processo de conclusão
de tratados. A Série de Tratados das Nações Unidas (United Nations Treaty Series),
que cataloga e publica tratados desde 1946, possui mais de 200 mil tratados
registrados. Dados revelam que foram publicados cerca de 62 volumes da Série
por ano5. Por outro lado, a Série de Tratados da Liga das Nações, que existiu entre
1920 e 1946, publicou uma média de apenas 8 volumes por ano6.
2

ABI-SAAB, Georges. “Fragmentation or unification: some concluding remarks”, International
Law and politics, Vol. 31, 1999, 919-933, p.923; CDI. Fragmentation of International Law:
difficulties arising from the diversification and expansion of International Law, Relator Especial
Martti Koskenniemi, UNDoc.A/CN.4/L.682, 13 de abril de 2006, p.10-12; SIMMA, Bruno e
PULKOWSKI, Dirk. “Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in International
Law”, European Journal of International Law, Vol. 17,No.3, 2006, 483–529, p.484.

3

ROMANO, Cesare. “The proliferation of international judicial bodies: the pieces of the puzzle”,
International Law and Politics, Vol. 31, 1999, 709-751, p.709-710.

4

MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: Jurisdição e Competência, São Paulo: Saraiva,
2013, p.23; LAGE, Délber Andrade Gribel. A Jurisdicionalização do Direito Internacional,
Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p.130-140.

5

Dados retirados do seguinte site: <https://treaties.un.org/pages/Overview.aspx?path=overview/
overview/page1_en.xml>. Acesso em: 17/04/2016.

6

Dados retirados do seguinte site: <https://treaties.un.org/pages/Overview.aspx?path=overview/
overview/page1_en.xml>. Acesso em: 17/04/2016.
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À primeira vista, esse intenso processo codificador das normas
internacionais pode ser visto como uma séria ameaça à própria existência do
costume internacional, tornando-o uma fonte do direito obsoleta. Contudo, esse
não é o caso. As normas costumeiras, apesar de sua forma não escrita, continuam
aplicáveis e presentes nas decisões das cortes internacionais. Para fins de ilustração,
a Corte Internacional de Justiça (C.I.J.), em seu julgamento mais recente, datado
de 17 de março de 2016, expressamente usou do costume internacional em sua
ratio decidendi.7
Além de sua contínua relevância no sistema normativo internacional,
o costume ainda produz desafios a serem descritos e estudados pelos
jusinternacionalistas. Assim, o estudo das normas costumeiras nunca esteve tão
atual e necessário. A própria Associação de Direito Internacional, renomada
instituição dedicada à pesquisa do Direito Internacional, passou dezesseis anos
estudando o tema (de 1984 a 2000)8. As conclusões da Associação foram publicadas
em 2000, na notória Declaração de Princípios Aplicáveis à Formação do Direito
Consuetudinário Internacional Geral.9 A Comissão de Direito Internacional das
Nações Unidas, cuja principal função é promover o desenvolvimento progressivo
e a codificação do direito internacional10, também incluiu o estudo do costume
7

Supostas Violações de Direitos Soberanos e Espaços Marítimas no Mar do Caribe, Nicarágua
v. Colômbia, C.I.J. Rec.2016, p.18; Questão da Delimitação da Plataforma Continental entre
a Nicarágua e a Colômbia Além das 200 Milhas Náuticas a Partir da Costa da Nicarágua,
Nicarágua v. Colômbia, C.I.J. Rec.2016, p.17. Em ambos os casos, a C.I.J. aplicou as normas
de interpretação de tratados presentes na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados
(1969) com fulcro costumeiro.

8

A descrição dos trabalhos da Associação de Direito Internacional referentes ao costume
internacional podem ser encontrados no seguinte link: <http://www.ila-hq.org/en/committees/
index.cfm/cid/30>. Acesso em: 12/04/2016.

9

A Declaração de Princípios Aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional
Geral pode ser encontrada no seguinte link: <http://www.ila-hq.org/en/committees/index.
cfm/cid/30>. Acesso em: 12/04/2016.

10

Estatuto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, Resolução da Assembleia
Geral das Nações Unidas no. 174 (II), 21 de novembro de 1947, art. 1º, parágrafo 1º.
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em seu mandato. Desde 2012, sob a relatoria do britânico Michael Wood, quatro
relatórios foram adotados e publicados pela Comissão11.
O presente trabalho almeja contribuir ao debate acerca do costume e
também assentar a relevância do estudo das fontes do direito internacional no
Brasil. Visou-se apresentar uma análise objetiva e sistemática dos elementos
relevantes à identificação das normas consuetudinárias internacionais, a fim de
prestar-se como guia de estudo e prática a doutrinadores e autoridades judiciais
no exercício de suas respectivas funções.
2. OS ELEMENTOS DO COSTUME E SUA DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO USO
Ao apontar que o costume corresponde a “[...] uma prática geral aceita
como sendo o direito”12, o Estatuto da C.I.J. revela que uma norma consuetudinária
só pode existir diante do exaurimento de dois elementos cumulativos: a prática
dos Estados e a opinio juris sive necessitatis (ou apenas opinio juris) 13. Enquanto
o primeiro elemento compreende uma prática constante e uniforme executada
pelos Estados14, o segundo deve ser entendido como o reconhecimento de que essa

11

Todos os quatro relatórios e outros documentos da Comissão de Direito Internacional sobre o
costume podem ser encontrados no seguinte link: <http://legal.un.org/ilc/guide/1_13.shtml>.
Acesso em: 12/04/2016.

12

Estatuto da Corte Internacional de Justiça, 26 de junho de 1945, Decreto no. 19.841, de 22
de outubro de 1945, art.38, parágrafo 1º, alínea “b”.

13

Plataforma Continental, Líbia v. Malta, C.I.J. Rec. 1985, p.29; Legalidade do Uso a Ameaça de
Armas Nucleares, C.I.J. Rec.1996, p.253; Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha
v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec. 1969, p.44.

14

Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, pp.42-43; Caso sobre as Atividades Militares e Paramilitares dentro e contra a Nicarágua,
Nicarágua v. Estados Unidos, C.I.J. Rec.1986, p.98; Caso sobre o Direito de Asilo, Colômbia
v. Peru, C.I.J. Rec.1950, p.277.
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prática é juridicamente obrigatória.15 Com isso, o costume só se formará quando
os Estados interessados agirem com a consciência de que essa conduta equivale a
uma obrigação legal que lhes seja exigível pelo direito internacional16.
Se os Estados agem de forma repetida exclusivamente porque consideram a
conduta em questão moralmente imperativa ou por simples cortesia, oportunidade
ou tradição, esse ato não será considerado uma norma costumeira, mas simples
uso17. Apesar de tanto o costume quanto o uso serem práticas estatais uniformes,
esse último é praticado sem a crença de que a sua execução seja juridicamente
obrigatória, não resultando, assim, na responsabilização internacional do Estado
que atua em desconformidade com ele.18 De forma muito elucidativa, o Tribunal
Especial de Serra Leoa afirmou que “[u]m articulado senso de obrigação sem uma
15

SHAW, Malcolm. International Law, 6ª ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2008,
p.84; Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J.
Rec. 1969, p.44; Caso sobre o Direito de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950, pp.276277; Caso S. S. Lotus, França v. Turquia, C.P.J.I., Rec.1927, Série A, nº 10, p.28; Caso sobre
as Atividades Militares e Paramilitares dentro e contra a Nicarágua, Nicarágua v. Estados
Unidos, C.I.J. Rec.1986, pp.97 e 108-109.

16

Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, p.44.

17

SHAW, Malcolm. International Law, 6ª ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2008,
pp.70-71.

18

Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, p.44; Plataforma Continental, Líbia v. Malta, C.I.J., Rec.1985, Opinião Separada do
Vice-Presidente Sette-Camara, p.69; Jurisdição sobre Pescas, Reino Unido v. Islândia, C.I.J.
Rec.1974, Opinião Separada do Juiz Dillard, p.58; Caso do Direito de Asilo, Colômbia v. Peru,
C.I.J. Rec.1950, p.285-286; Caso do Direito de Passagem sobre o Território Indiano, Portugal
v. Índia, Objeções Preliminares, C.I.J. Rec. 1957, Opinião Dissidente do Juiz Chagla, p.117;
Testes Nucleares, Austrália v. França, C.J.I. Rec. 1974, Opinião Separada do Juiz Petrén, p.305;
Caso sobre as Atividades Militares e Paramilitares dentro e contra a Nicarágua, Nicarágua
v. Estados Unidos, C.I.J. Rec.1986, p.109; Caso sobre os Direitos dos Nacionais dos Estados
Unidos da América no Marrocos, França v. Estados Unidos da América, C.I.J. Rec.1952,
Opinião Dissidente dos Juízes Hackworth, Badawi, Levi Carneiro e Sir Benegal Rau, p.221;
Opinião Consultiva sobre Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, C.I.J. Rec.1996,
Opinião Dissidente do Juiz Shahabuddeen, pp.423-424; Caso sobre o Mandado de Prisão de
11 de abril de 2000, República Democrática do Congo v. Bélgica, C.I.J. Rec.2002, Opinião
Dissidente do Juiz Van den Wyngaert, p.145.
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prática uniforme é nada mais do que retórica. Por outro lado, a prática estatal sem
opinio juris é apenas hábito”.19
Para fins de ilustração, quando dois navios se cruzam no alto mar, eles
corriqueiramente dão uma salva de canhão um para o outro, como forma de
cumprimento e cordialidade. Contudo, não há nenhum elemento de opinio juris
nessa conduta particular, tornando a salva de canhão mero gesto de gentileza
internacional e não uma obrigação jurídica. Com isso, se ao passar por um navio
do Estado A, um navio do Estado B não dispara um de seus canhões, o Estado
B não incorre em qualquer ato ilícito internacional, já que nenhuma obrigação
jurídica foi violada.
Além do cumprimento através da salva de canhões, outros atos corriqueiros
que se enquadram na categoria de uso são: a permissão dada por certos Estados
para que outros usem suas bases de lançamento de satélites, a autorização para que
turistas estrangeiros entrem no território do Estado e também as contribuições
financeiras para países em desenvolvimento20. Apesar desses atos serem regularmente
praticados, não há qualquer norma exigindo que eles o sejam21.
3. A CODIFICAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL TORNOU O COSTUME
OBSOLETO?
Apesar de expressamente previsto no artigo 38, parágrafo 1º, alínea “b”
do Estatuto da C.I.J., questiona-se se o costume internacional ainda seja relevante
nos dias atuais, especialmente devido ao intenso processo de codificação do direito
internacional. O questionamento é válido porque áreas que tradicionalmente eram
19

Procurador v Sam Hinga Norman, Decisão sobre a Moção Referente à Falta de Jurisdição
(Recrutamento de Crianças), Tribunal Especial de Serra Leoa, Câmara de Recursos, SCSL2004-14-AR72(E), 31 de maio de 2004, p.13.

20

SHAW, Malcolm. International Law, 6ª ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2008,
p.71.

21

SHAW, Malcolm. International Law, 6ª ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2008,
p.71.
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reguladas por normas costumeiras se tornaram objeto de amplos tratados, tais
como o Direito do Mar22 e as relações diplomáticas23 e consulares24.
Apesar disso, a codificação do direito internacional não tornou o costume
25
obsoleto . Não se pode esquecer que esse processo codificador internacional não
se perfaz por meio de uma autoridade legislativa central capaz de vincular toda a
sociedade internacional26. Ainda que, de fato, os tratados tenham aumentado em
número e também nas áreas que regulam, eles ainda são criados por meio de um
processo descentralizado e horizontalizado27, que pode dificultar a codificação
de certas áreas consideradas sensíveis pelos Estados. Um exemplo claro é a
responsabilidade internacional dos Estados por seus atos ilícitos, matéria que se
encontra organizada num extenso e detalhado projeto de convenção pela Comissão
de Direito Internacional desde 200128. Porém, devido à falta de vontade política
dos Estados, esse importante documento não foi transformado em tratado até o
presente momento. Diante disso, na ausência de normas convencionais vinculantes,
22

Regulando o Direito Internacional do Mar, temos a Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar, adotada em 1982.

23

Regulando as relações diplomáticas, temos a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas,
adotada em 1961.

24

Regulando as relações consulares, temos a Convenção de Viena sobre Relações Consulares,
adotada em 1963.

25

SCHARF, Michael. “Accelerated Formation of Customary International Law”, ILSA Journal
of International & Comparative Law, Vol.2, 2014, 305-342, p.308.

26

SHAW, Malcolm. International Law, 6ª ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2008,
p.69; Caso sobre o S.S. Lotus, França v. Turquia, C.P.J.I., Rec.1927, Série A, nº 10, Opinião
Dissidente do Juiz Nyholm, p.59.

27

REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: Curso Elementar, 13ª ed., São Paulo:
Saraiva, 2011, p.25; BRANT, Leonardo Nemer Caldeira. “Fundamentos da existência e
validade do direito internacional”, Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte,
n. 62, p.366-403, 2013, p.367-368; ROMANO, Cesare. “The shift from the consensual to
the compulsory paradigm in international adjudication: elements for a theory of consent”,
International Law and Politics, Nova York, Vol. 39, p.791-872, 2007, p.797.

28

CDI. Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente
Ilícitos, UNDoc.A/56/10, Anuário da Comissão de Direito Internacional, Vol. II, Parte II,
2001.
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órgãos jurisdicionais internacionais usam de regras costumeiras para decidir litígios
envolvendo a responsabilidade dos Estados29.
Além disso, três outros argumentos corroboram a relevância atual do
costume. Primeiramente, o direito consuetudinário internacional pode possuir
um maior poder impositivo obrigacional do que o direito convencional30. Ao
contrário de tratados, que vinculam unicamente os Estados que expressaram o seu
consentimento, uma vez que uma norma jurídica é estabelecida como costume
internacional, essa norma vinculará a todos os Estados31. Além disso, ainda que
uma norma possa coexistir em tratados e no costume32, esse último pode expandir
o alcance das regras convencionais para aqueles Estados que não sejam partes do
tratado em questão ou para vincular as ações dos Estados partes antes que esses
tenham ratificado o tratado ou antes que esse tenha entrado em vigor33. Ademais,
os Estados que ainda não existiam quando a norma costumeira se formou, como
colônias ou ex-partes de um Estado, também se vinculam a esse costume, ainda
que nunca tiveram a chance de expressar a sua posição ou consentimento com

29

Projeto Gabćíkovo-Nagymaros, Hungria v. Eslováquia, C.I.J. Rec. 1997, p.40; Aplicação da
Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, Croácia v. Sérvia, C.I.J.
Rec.2015, p.47; Caso das Usinas de Celulose no Rio Uruguai, Argentina v. Uruguai, C.I.J.,
Rec.2010, pp.103-104; Consequências Legais da Construção de um Muro no Território Palestino
Ocupado, C.I.J. Rec.2004, p. 198; Aplicação da Convenção sobre a Prevenção e Punição do
Crime de Genocídio, Bósnia e Herzegovina v. Sérvia e Montenegro, C.I.J. Rec.2007, p.233;
Caso sobre Avena e Outros Nacionais Mexicanos, México v. Estados Unidos da América,
C.I.J. Rec.2004, p.59.

30

ROMANO, Cesare. “Accelerated Formation of Customary International Law”, ILSA Journal
of International & Comparative Law, Vol.2, 2014, 305-342, p.309.

31

Relevante destacar que uma norma do costume não vinculará os Estados que a objetaram
ainda durante o seu estágio de formação. Essa é chamada regra do objetor persistente e será
analisada logo abaixo no subtítulo 4.1.4.

32

Caso sobre as Atividades Militares e Paramilitares dentro e contra a Nicarágua, Nicarágua v.
Estados Unidos, C.I.J. Rec.1986, p.27.

33

ROMANO, Cesare. “Accelerated Formation of Customary International Law”, ILSA Journal
of International & Comparative Law, Vol.2, 2014, 305-342, p.309.
133

THEMIS
essa regra34. Finalmente, ao contrário dos tratados, que podem ser denunciados,
suspensos ou extintos35, o direito consuetudinário internacional não permite que
um Estado, unilateralmente, se desvincule dele36.
Além disso, embora se assuma que o direito consuetudinário se desenvolve
muito lentamente, em contraste com a formação rápida dos tratados, a prática
real dos Estados demonstra que essa é uma presunção infundada37. O processo
formal de negociação, conclusão e entrada em vigor de tratados pode demandar
muito tempo, até mesmo décadas38. Diante disso, a formação de um tratado pode
demorar mais tempo do que o necessário para a formação de certos costumes39.
Por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar começou a
ser negociada em 1973, foi assinada em 1982 e entrou em vigor somente em 1994,
ou seja, esse tratado demorou 21 anos para começar a criar efeitos obrigacionais a
seus Estados partes.40 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969),
por sua vez, demorou 31 anos para entrar em vigor, sendo que a elaboração de seu
texto se iniciou em 1949, foi concluído em 1969 e entrou em força em 198041. Por
34

Os efeitos do costume sobre Estados recém criados serão analisados logo abaixo no subtítulo
3.1.2.

35

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 23 de maio de 1969, Decreto no. 7.030, de
14 de dezembro de 2009, arts.53-64.

36

ROMANO, Cesare. “Accelerated Formation of Customary International Law”, ILSA Journal
of International & Comparative Law, Vol.2, 2014, 305-342, p.309.

37

ROMANO, Cesare. “Accelerated Formation of Customary International Law”, ILSA Journal
of International & Comparative Law, Vol.2, 2014, 305-342, p.309.

38

DÖRR, Oliver e SCHMALENBACH, Kirsten (eds), Vienna Convention on the Law of Treaties:
A Commentary, Berlin: Springer, 2012, p.397.

39

ROMANO, Cesare. “Accelerated Formation of Customary International Law”, ILSA Journal
of International & Comparative Law, Vol.2, 2014, 305-342, p.309.

40

A descrição do processo de adoção e entrada em força da Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar pode ser encontrado no seguinte link: <http://legal.un.org/avl/ha/
uncls/uncls.html>. Acesso em: 12/04/2016.

41

A descrição do processo de adoção e entrada em força da Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados (1969) pode ser encontrado no seguinte link: <http://legal.un.org/avl/ha/vclt/
vclt.html>. Acesso em: 12/04/2016.
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mim, a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas começou a redigir
o estatuto para uma corte penal internacional permanente em 1949, sendo que
esse foi concluído apenas em 1998, entrando em força com o recebimento do
sexagésimo instrumento de ratificação em 2002, depois de 53 anos do seu início42.
Finalmente, é comum afirmar-se que tratados são mais eficientes do
que as normas costumeiras, pois aqueles oferecem maior clareza e precisão na
descrição das obrigações legais neles listadas43. Contudo, esse não é sempre o
caso. As disposições de certos tratados, especialmente os multilaterais, também
podem adotar uma linguagem imprecisa, objetivando conciliar no tratado posições
e interesses culturais, jurídicos e políticos divergentes entre os diversos Estados
signatários44. Em certos casos, regras consuetudinárias proporcionam maior
exatidão, precisamente porque podem evoluir a partir de situações concretas ou
decisões escritas de cortes internas e internacionais45.
Diante do exposto, o costume continua relevante no direito internacional
de nossos dias, ainda que o número de tratados tenha aumentado exponencialmente.
As particularidades da sociedade internacional, em especial a sua estrutura
descentralizada e a grande variedade política, econômica, cultural e jurídica dos
seus membros, pode tornar o processo de adoção de tratados lento e falho. Além
disso, sabendo que o costume pode ter um alcance obrigacional maior do que as
normas convencionais, aquela fonte não pode e, de fato, não é negligenciada pelas
cortes internacionais, Estados e organizações.
4. ELEMENTOS DE FORMAÇÃO DO COSTUME
Como já exposto acima, o costume é composto por dois elementos:
42

A descrição do processo de criação do Tribunal Penal Internacional pode ser encontrada no
seguinte link: <http://www.iccnow.org/?mod=icchistory>. Acesso em: 12/04/2016.

43

ROMANO, Cesare. “Accelerated Formation of Customary International Law”, ILSA Journal
of International & Comparative Law, Vol.2, 2014, 305-342, p.310.

44

ROMANO, Cesare. “Accelerated Formation of Customary International Law”, ILSA Journal
of International & Comparative Law, Vol.2, 2014, 305-342, p.310.

45

ROMANO, Cesare. “Accelerated Formation of Customary International Law”, ILSA Journal
of International & Comparative Law, Vol.2, 2014, 305-342, p.310.
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(4.1) a prática estatal, seu componente objetivo, e (4.2) a opinio juris, o elemento
subjetivo. Passemos a discutir cada um deles individualmente.
4.1 O elemento objetivo do costume: a prática estatal
O elemento objetivo do costume é a prática dos sujeitos de direito
internacional, com destaque à conduta dos Estados, que continuam a ser os
sujeitos internacionais primários46. A prática consiste em atos e omissões que
são atribuíveis a um Estado, no exercício de suas atividades no âmbito executivo,
legislativo ou judicial47. Assim, podem ser considerados elementos de prática
estatal: as leis internas dos Estados;48 decisões judiciais de cortes domésticas;49a
46

CDI, Segundo Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário,
Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/672, 22 de maio de 2014, p.16.

47

CDI, Segundo Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário,
Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/672, 22 de maio de 2014, p.19.

48

Certos Interesses Alemães na Alta Silésia Polonesa, Alemanha v. Polônia, C.P.J.I., Rec.1926, Série
A, nº 7, p.19; Mandado de Prisão de 11 de abril de 2000, República Democrática do Congo v.
Bélgica, C.I.J. Rec. 2000, p.24; Imunidades Jurisdicionais do Estado, Alemanha v. Itália, C.I.J.
Rec. 2012, p.123; Caso sobre os Direitos dos Nacionais dos Estados Unidos da América no
Marrocos, França v. Estados Unidos da América, C.I.J. Rec.1952, Opinião Dissidente dos Juízes
Hackworth, Badawi, Levi Carneiro e Sir Benegal Rau, p.220; Plataforma Continental do Mar
do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec. 1969, Opinião Separada do Juiz
Ammoun, p.105, 107 e 129; Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca
e Países Baixos, C.I.J. Rec. 1969, Opinião Dissidente do Juiz Lachs, p.228; Jurisdição sobre
Pescas, Reino Unido v. Islândia, C.I.J. Rec.1973, Opinião Dissidente do Juiz Padilla Nervo,
p.44; Jurisdição sobre Pescas, Reino Unido v. Islândia, C.I.J. Rec.1974, Opinião Separada dos
Juízes Forster, Bengzon, Jiménez de Aréchaga, Nagendra Singh e Ruda, p.51; Jurisdição sobre
Pescas, Reino Unido v. Islândia, C.I.J. Rec.1974, Opinião Separada do Juiz De Castro, p.84.

49

Caso sobre o S.S. Lotus, França v. Turquia, C.P.J.I., Rec.1927, Série A, nº 10, p.28-29; Mandado
de Prisão de 11 de abril de 2000, República Democrática do Congo v. Bélgica, C.I.J. Rec.
2000, p.24; Imunidades Jurisdicionais do Estado, Alemanha v. Itália, C.I.J. Rec. 2012, p.123;
Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, Opinião Consultiva, C.I.J. Rec.1996,
Opinião Separada do Juiz Guillaume, p.292; Companhia de Luz e Força Barcelona Traction,
Bélgica v. Espanha, C.I.J. Rec. 1964, Opinião Separada do Vice-Presidente Wellington Koo,
p.63; Mandado de Prisão de 11 de abril de 2000, República Democrática do Congo v. Bélgica,
C.I.J. Rec. 2000, Opinião Separada dos Juízes Higgins, Kooijmans e Buergenthal, p.88.
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conclusão e ratificação de tratados;50 documentos administrativos e declarações de
autoridades públicas;51 atos e correspondências diplomáticas;52 adoção de resoluções

50

Caso Nottebohm, Liechtenstein v. Guatemala, C.I.J. Rec. 1955, p. 22-23; Reservas à Convenção
sobre o Genocídio, Opinião Consultiva, C.I.J. Rec. 1951, p.24-25; Plataforma Continental do
Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec. 1969, Opinião Separada
do Juiz Ammoun, p.43, 104, 105, 126 e 128; Companhia de Luz e Força Barcelona Traction,
Bélgica v. Espanha, C.I.J. Rec. 1970, Opinião Dissidente do Juiz Riphagen, p.347; Jurisdição
sobre Pescas, Reino Unido v. Islândia, C.I.J. Rec.1974, p.26; Plataforma Continental, Tunísia
v. Líbia, C.I.J. Rec.1982, p.79; Plataforma Continental, Líbia v. Malta, C.I.J. Rec.1985, p.38
e 48; Imunidades Jurisdicionais do Estado, Alemanha v. Itália, C.I.J. Rec. 2012, p.138 e 143;
Interpretação dos Tratados de Paz com a Bulgária, Hungria e Romênia, Opinião Consultiva,
C.I.J. Rec. 1950, Opinião Dissidente do Juiz Read, p.241-242; Legalidade da Ameaça ou
Uso de Armas Nucleares, Opinião Consultiva, C.I.J. Rec.1996, Opinião Separada do Juiz
Guillaume, p.292; Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, Opinião Consultiva,
C.I.J. Rec.1996, Opinião Dissidente do Vice-Presidente Schwebel, p.312 e 314; Pescas Anglonorueguesas, Reino Unido v. Noruega, C.I.J. Rec.1951, Opinião Dissidente do Juiz Sir Arnold
McNair, p.163-164; Caso sobre os Direitos dos Nacionais dos Estados Unidos da América no
Marrocos, França v. Estados Unidos da América, C.I.J. Rec.1952, Opinião Dissidente dos Juízes
Hackworth, Badawi, Levi Carneiro e Sir Benegal Rau, p.220; Caso do Direito de Passagem sobre
o Território Indiano, Portugal v. Índia, C.I.J. Rec. 1960, Opinião Separada do Juiz Wellington
Koo, p.41 e 55; Caso do Direito de Passagem sobre o Território Indiano, Portugal v. Índia,
C.I.J. Rec. 1960, Opinião Dissidente do Juiz Sir Percy Spender, p.104; Caso sobre a Decisão
Arbitral emitida pelo Rei de Espanha em 23 de dezembro de 1906, Honduras v. Nicarágua,
C.I.J. Rec. 1960, Opinião Dissidente do Juiz Urrutia Holguín, p.223.

51

Disputa relativa à Direitos de Navegação e Outros Direitos Correlatos, Costa Rica v. Nicarágua,
C.I.J. Rec.2009, Opinião Separada do Juiz Sepúlveda-Amor, p.280; Legalidade da Ameaça
ou Uso de Armas Nucleares, Opinião Consultiva, C.I.J. Rec.1996, Opinião Separada do Juiz
Ranjeva, p.295; Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países
Baixos, C.I.J. Rec. 1969, Opinião Separada do Juiz Ammoun, p.104; Jurisdição sobre Pescas,
Reino Unido v. Islândia, C.I.J. Rec.1973, Opinião Dissidente do Juiz Padilla Nervo, p.43;
Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, Opinião Separada do Juiz Ammoun, p.104 - 107 e 126; Jurisdição sobre Pescas, Reino
Unido v. Islândia, C.I.J. Rec.1974, Opinião Separada do Juiz De Castro, p.84; Companhia de
Luz e Força Barcelona Traction, Bélgica v. Espanha, C.I.J. Rec. 1970, Opinião Separada do
Juiz Jessup, p.197; Imunidades Jurisdicionais do Estado, Alemanha v. Itália, C.I.J. Rec. 2012,
p.123; Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, Opinião Consultiva, C.I.J. Rec.1996,
Opinião Dissidente do Vice-Presidente Schwebel, p.312.

52

Companhia de Luz e Força Barcelona Traction, Bélgica v. Espanha, C.I.J. Rec. 1970, Opinião
Separada do Juiz Jessup, p.197; Companhia de Luz e Força Barcelona Traction, Bélgica v.
Espanha, C.I.J. Rec. 1970, Opinião Separada do Juiz Ammoun, p.298-299.
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em organizações internacionais ou conferências;53 entre outros.
Para um estudo adequado da prática estatal como elemento constituinte
do costume, devemos analisar (4.1.1) a sua duração temporal; (4.1.2) o número de
Estados necessário para formar uma norma consuetudinária; e também (4.1.3) o
questionamento se a prática de alguns Estados é mais importante que a de outros.
Por fim, (4.1.4) descrever-se-á a notória regra do objetor persistente.
4.1.1 Duração temporal da prática estatal
Uma das passagens mais citadas pela doutrina, ao analisar a duração
temporal da prática estatal, é um trecho do voto dissidente do juiz romeno na
Corte Permanente de Justiça Internacional (C.P.J.I.) Demetre Negulesco, na Opinião
Consultiva sobre a Competência da Comissão Europeia do Danúbio. O excerto é o
seguinte: “Os ensinamentos dos doutrinadores e a prática internacional concordam
em reconhecer a necessidade de um uso imemorial [para a formação do costume]”54.
Por meio desse excerto, Negulesco defendeu que um costume só pode existir se a
prática estatal o corroborando existir desde tempos antiquíssimos ou imemoriais.
Um precedente que adotou uma escala temporal muito longa para a
formação do costume foi o Caso referente ao Direito de Passagem sobre o Território
Indiano, julgado em 1960, pela C.I.J. Nesse, concluiu-se que uma prática de mais de
125 anos pela Índia, permitindo a passagem dos portugueses sobre seu território,
poderia ser considerada um costume internacional55. Em nenhuma parte de seu
53

Jurisdição sobre Pescas, Reino Unido v. Islândia, C.I.J. Rec.1974, p.26; Companhia de Luz
e Força Barcelona Traction, Bélgica v. Espanha, C.I.J. Rec. 1970, Opinião Separada do Juiz
Ammoun, p.302-303;
Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, Opinião Consultiva, C.I.J. Rec.1996,
Opinião Dissidente do Vice-Presidente Schwebel, p.312; Timor Leste, Portugal v. Austrália,
C.I.J. Rec.1995, Opinião Dissidente do Juiz Weeramantry, p.188.

54

Opinião Consultiva sobre a Competência da Comissão Europeia do Danúbio entre Galati e
Braila, C.P.J.I. Rec. 1927, Opinião Dissidente do Juiz Negulesco, p.105.

55

Caso do Direito de Passagem sobre o Território Indiano, Portugal v. Índia, C.I.J. Rec. 1960,
p.40.
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julgamento, a C.I.J. afirmou ou deu a entender que uma duração menor de tempo
poderia ser suficiente para criar costumes56.
Contudo, o entendimento prevalecente atual defende que o direito
internacional não exige uma escala rígida e fixa de tempo, de forma que a prática
estatal se formará conforme as circunstâncias objetivas do caso e a própria natureza
da prática em análise.57 Manfred Lachs esclareceu que o processo de formação
de normas costumeiras no passado de fato demandava muito tempo58. Contudo,
a incrível velocidade com a qual as mudanças sociais e econômicas ocorrem
na esfera internacional, combinada com a aceleração do progresso científico e
tecnológico, exige uma maior dinamicidade transformativa e evolutiva do direto
internacional59. Diante disso, uma regra costumeira internacional pode se formar
num curto período de tempo.
A própria C.I.J. afirmou, no Caso da Plataforma Continental do Mar
do Norte, que “[...] a passagem de apenas um curto período de tempo não é
necessariamente, ou por si só, um impedimento à formação de uma nova regra do
direito internacional consuetudinário”60. Isso se evidencia na norma costumeira
garantindo a liberdade de movimento no espaço sideral, que surgiu com o decurso
de um período extremamente curto de tempo. O elemento mais relevante nesse
caso não foi a duração da prática, mas o fato de que os Estados não apresentaram
qualquer objeção aos instrumentos espaciais que circulavam acima deles no espaço
56

AKEHURST, Michael. “Custom as a Source of International Law”, B.Y.I.L., Vol.47, no.1, 1975,
1-53, p.15.

57

SHAW, Malcolm. International Law, 6ª ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2008,
p.72.

58

Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, Opinião Dissidente do Juiz Lachs, p.230.

59

Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J.
Rec. 1969, Opinião Dissidente do Juiz Lachs, p.230.

60

Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, p.43.
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extra-atmosférico e cujo lançamento foi feito sem autorização por eles.61 Além
dessa regra, há também o princípio da soberania nacional sobre a coluna de ar
adjacente ao território terrestre do Estado, que surgiu e se consolidou com o uso
de aviões na Primeira Guerra Mundial62.
Pelo exposto, podemos concluir que a formação do costume internacional
é um processo inerentemente dinâmico, cujas regras podem se constituir em
pequenos espaços de tempo. Com isso, não é necessariamente vinculante, como
regra geral, o parâmetro de mais de 125 anos adotado no Caso do Direito de
Passagem e muito menos uma escala imemorial de tempo, como sugerido pelo
Juiz Demetre Negulesco.
4.1.2 O número de Estados participantes da prática estatal
Elemento relevante para a formação do costume internacional é o
número de Estados que devem participar na prática estatal para que uma norma
consuetudinária efetivamente surja. Nesse prisma, o artigo 38 do Estatuto da C.I.J.
afirma que o costume internacional compreende “uma prática geral”63 (grifo nosso).
O uso do termo “geral” pelos juristas autores do artigo 38 significa que todos os
Estados do globo devem participar da prática em questão para que o costume se
forme? A prática estatal deve ser, então, universal?
De fato, em fontes mais antigas, afirma-se que o costume depende de
uma prática absolutamente global. Essa foi a conclusão dada pelo árbitro norte
americano William H. Taft, na Arbitragem sobre Aguilar-Amory e o Banco Real
do Canadá, comumente reconhecida como Arbitragem Tinoco. Em seu laudo
61

Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, Opinião Dissidente do Juiz Lachs, p.230.

62

AKEHURST, Michael. “Custom as a Source of International Law”, B.Y.I.L., Vol.47, no.1, 1975,
1-53, p.15.

63

Estatuto da Corte Internacional de Justiça, 26 de junho de 1945, Decreto no. 19.841, de 22
de outubro de 1945, art.38, parágrafo 1º, alínea “b”.
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arbitral, William Taft concluiu que a política nacional dos Estados Unidos de não
reconhecimento do Governo do Presidente Federico Alberto Tinoco Granados, na
Costa Rica, não reflete um costume internacional, pois “[...] ela [a política norte
americana] certamente não foi aquiescida por todas as nações do mundo”64 (grifo
nosso). Na mesma linha, o Juiz M. Weiss, em sua opinião dissidente no Caso S.
S. Lotus, explicou que o costume só se forma a partir de um consenso universal
(consensus omnium).65 Nas palavras desse magistrado: “Sempre que se verifica
que todas as nações que constituem a comunidade internacional estão de acordo
com a aceitação ou a aplicação, em suas relações mútuas, de uma regra específica
de conduta, essa regra se torna parte do direito internacional [...]”66 (grifo nosso).
Contudo, exigir uma prática estatal abarcando todos os Estados é parâmetro
descabido na atual conjuntura internacional. Em uma sociedade internacional
composta por mais de 190 Estados67, com as mais variadas estruturas econômicas,
históricas, sociais, políticas e jurídicas, exigir uma prática universal entre todos
eles restringiria o costume de forma inaceitável. Além disso, o Juiz Tanaka, em sua
opinião dissente no Caso do Sudoeste Africano, afirmou que se a prática dissidente
de um único Estado ou de um pequeno grupo de Estados fosse suficiente para
impedir a formação de um costume, esses Estados teriam um verdadeiro poder
de veto no processo de criação de novas normas costumeiras, o que claramente
não é um cenário adequado68.
64

Arbitragem sobre Aguilar-Amory e o Banco Real do Canadá (Caso Tinoco), Reino Unido v.
Costa Rica, R.I.A.A., Vol.I, 18 de outubro de 1923, p.381.

65

Caso S. S. Lotus, França v. Turquia, C.P.J.I., Rec.1927, Série A, nº 10, Opinião Dissidente do
Juiz M. Weiss, pp.43-44.

66

Caso S. S. Lotus, França v. Turquia, C.P.J.I., Rec.1927, Série A, nº 10, Opinião Dissidente do
Juiz M. Weiss, pp.43-44.

67

Atualmente, existem 193 entidades com a sua condição de Estado incontestada. Todas elas são
membros das Nações Unidas. Para ver a lista completa, cf.: <http://www.un.org/en/sections/
member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html>. Acesso em:
01/05/2016.

68

Caso do Sudoeste Africano, Libéria v. África do Sul, C.I.J. Rec. 1966, Opinião Dissente do
Juiz Tanaka, p.291.
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Negando o critério da universalidade, a C.I.J. concluiu, no Caso da
Plataforma Continental do Mar do Norte, que uma prática estatal com “[...] uma
participação muito ampla e representativa [...] pode ser suficiente, desde que
entre os Estados participantes dessa prática figurem aqueles cujos interesses são
especialmente afetados”69. Em outro excerto desse mesmo julgamento, afirmou-se
que “[...] a prática estatal, incluindo a dos Estados cujos interesses são especialmente
afetados, deve ser extensiva e praticamente uniforme no sentido da afirmação
invocada.”70 Assim, segundo a C.I.J., uma prática generalizada já seria suficiente
para criar normas consuetudinárias.
Ao concluir que a prática estatal deve ser extensa e representativa, surge
outro questionamento pertinente: quantos Estados tornam uma prática extensa
representativa? Já sabemos que exigir uma prática unânime de todos os Estados do
planeta não é parâmetro apropriado. Por outro lado, quando o Juiz Tanaka afirma
que a prática dissidente de um pequeno grupo de Estados não impede a formação
de um costume, infere-se que uma maioria muito abrangente seria necessária71.
Objetivando apontar um número minimamente preciso de Estados atuantes na
prática estatal, o Juiz M. Loder, em sua opinião dissidente no Caso S. S. Lotus,
afirmou que seria imprescindível “[...] a grande maioria dos Estados [...]”72. No
Caso da Plataforma Continental do Mar do Norte, o Juiz Lachs opinou que “[a]
prova [da prática estatal] se encontra no comportamento de um grande número
de Estados, possivelmente a maioria deles e, em qualquer caso, a grande maioria

69

Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, p.42.

70

Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, p.43.

71

Caso do Sudoeste Africano, Libéria v. África do Sul, C.I.J. Rec. 1966, Opinião Dissidente do
Juiz Tanaka, p.291.

72

Caso S. S. Lotus, França v. Turquia, C.P.J.I., Rec.1927, Série A, nº 10, Opinião Dissidente do
Juiz M. Loder, p.36.
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dos Estados interessados [na norma costumeira em questão]”.73 O Juiz Ammoun,
por sua vez, afirmou que “[...] cerca de metade da comunidade internacional”
ainda não seria suficiente74.
Contudo, estabelecer um valor matematicamente preciso e absoluto do
número de Estados necessários para constituir uma regra costumeira não é a
melhor opção. Conforme lecionado pelo britânico Michael Akehurst, o número
de Estados exigível para formar um costume varia conforme cada caso concreto75.
Nesse prisma, Akehurst sustenta que a quantidade de Estados defendendo a
existência da norma costumeira deve ser proporcional ao número de Estados
que se opõe a ela. Em outras palavras, quanto maior for o número de Estados
contrários à existência de uma norma costumeira, maior deverá ser o número de
Estados corroborando a sua existência76. No sentido inverso, quanto menor for a
prática estatal se opondo ao costume, menor também será o número de Estados
necessários para provar a sua existência77.
O método pragmático desenvolvido por Akehurst se revela adequado e
compatível com a atual complexidade intrínseca da sociedade internacional. Esse
doutrinador britânico entendeu que exigir uma quantidade muito expressiva de
Estados para formar um costume é simplesmente inviável nos dias atuais, devido
ao grande número de países que compõe a sociedade internacional. Além disso, à
luz das disparidades tecnológicas e econômicas entre os Estados e do próprio tempo
73

Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, Opinião Dissidente do Juiz Lachs, p.229.

74

Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, Opinião Separada do Juiz Ammoun, p.130.
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AKEHURST, Michael. “Custom as a Source of International Law”, B.Y.I.L., Vol.47, no.1, 1975,
1-53, p.18.
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AKEHURST, Michael. “Custom as a Source of International Law”, B.Y.I.L., Vol.47, no.1, 1975,
1-53, p.18.
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AKEHURST, Michael. “Custom as a Source of International Law”, B.Y.I.L., Vol.47, no.1, 1975,
1-53, p.18.
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limitado de existência de alguns deles, certas atividades são executadas apenas por
um seleto número de países, tais como lançamento de satélites78 e a exploração
mineral do fundo oceânico79. Seria descabido defender que as limitações de ordem
científica e econômica poderiam impedir a formação de normas costumeiras
regulando essas atividades que são inquestionavelmente de interesse global.
Decorrente da conclusão de que não é necessária a participação de todos
os Estados do mundo para a formação de uma norma costumeira, um Estado
específico estará vinculado a um certo costume ainda que não tenha participado
ativamente na prática que o formou ou nunca tenha manifestado aquiescência
a ele de forma expressa80. Em decorrência disso, o mero silêncio de um Estado
face o processo de formação de uma norma consuetudinária não é impedimento
à cristalização dessa. Não se faz necessário, assim, demonstrar o consentimento
individual de cada Estado para que eles se vinculem a um costume81.
A própria jurisprudência internacional corrobora que o consentimento
individual dos Estados é dispensável para a constituição de uma norma
consuetudinária geral. No Caso S. S. Lotus, a C.P.J.I. analisou se refletiria uma regra
78

No ano de 2016, apenas doze Estados possuem a infraestrutura necessária para lançar satélites
ao espaço. São eles: China, Irã, Israel, Itália, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Índia, Japão,
Estados Unidos, França, Ucrânia e Rússia. Além desses países, merece destaque também
a Agência Espacial Europeia (ESA), que é uma organização regional europeia criada para
conduzir atividades extra-atmosféricas. Atualmente, ela conta com 22 Estados Membros:
Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia,
Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Espanha,
Suécia, Suíça e Reino Unido.
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No ano de 2016, apenas sete Estados estão autorizados pela Autoridade Internacional dos
Fundos Marinhos a realizar atividades de exploração mineral no assoalho marítimo. São eles:
Reino Unido, Cingapura, Ilhas Cook/Nova Zelândia, Índia, Alemanha, Rússia e Brasil.
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Mullerson, Conferência de Londres, 2000, p.23-24.
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costumeira a afirmação de que somente o Estado do pavilhão teria jurisdição para
julgar o capitão do navio em caso de colisões em alto mar. Em seu julgamento,
a Corte não analisou especificamente a prática da França e da Turquia, as partes
do litígio, mas a prática geral dos Estados82. Já no Caso Nottebohm, no qual se
opôs Liechtenstein e Guatemala, a C.I.J. determinou que o exercício de proteção
diplomática em cortes internacionais está condicionado a uma “conexão genuína”
de nacionalidade entre o Estado e a pessoa a que se quer proteger83. Em seu acórdão,
a C.I.J. não focou especificamente na prática de Liechtenstein e da Guatemala, mas
sim na prática geral de Estados terceiros ao litígio. Não foi relevante para a conclusão
da Corte a existência de qualquer forma de prática concordante daqueles dois
Estados em relação à regra costumeira da “conexão genuína” de nacionalidade.84
Sabendo que o consentimento não é base do costume, Estados recémindependentes também se encontram obrigados pelas regras pré-existentes de
direito consuetudinário85. Humphrey Meredith Waldock explica que se novos
Estados tivessem a prerrogativa de se recusar a vincular-se a normas do costume
já formadas, a própria ordem jurídica internacional estaria fadada ao fracasso.
Isso porque, os Estados já vinculados a esse costume pré-existente também teriam
a liberdade de não cumprir suas obrigações costumeiras vis-à-vis esses novos
Estados. Nessas circunstâncias, a segurança jurídica no direito internacional seria
negada na sua essência86.
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Caso S. S. Lotus, França v. Turquia, C.P.J.I., Rec.1927, Série A, nº 10, p.26-31.
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Caso Nottebohm, Liechtenstein v. Guatemala, C.I.J. Rec.1955, p.22-24.
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Caso Nottebohm, Liechtenstein v. Guatemala, C.I.J. Rec.1955, p.22-24.
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ASSOCIAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, Relatório Final do Comitê sobre os
Princípios aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein
Mullerson, Conferência de Londres, 2000, p.24; WALDOCK, Humphrey. “General Course
on Public International Law”, Collected Courses of the Hague Academy of International Law,
Vol.106, 1962, pp.51-52; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A Humanização do
Direito Internacional, 2ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p.38.
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WALDOCK, Humphrey. “General Course on Public International Law”, Collected Courses
of the Hague Academy of International Law, Vol.106, 1962, p.52.
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Além disso, nenhum Estado recém criado jamais alegou, perante cortes
internacionais, que não estaria vinculado a um costume já constituído, porque surgiu
depois que essa norma se formou87. Para fins de ilustração, durante a existência
da C.P.J.I., a Polônia esteve envolvida numa série de processos perante essa Corte
no tocante a interesses alemães no território polonês. A Polônia nunca alegou
que só surgiu como Estado em 1918 e, portanto, não estaria vinculada ao direito
internacional consuetudinário pré-existente88. Por sua vez, no já mencionado Caso
referente ao Direito de Passagem sobre o Território Indiano, a Índia não contestou
a pretensão de Portugal alegando que surgiu como um Estado soberano somente
em 1947 e o costume garantindo o direito de passagem aos portugueses se formou
antes disso89.
De forma analógica aos Estados recém-criados, aqueles países que iniciaram
suas atividades tardiamente num certo campo também se encontram obrigados
pelas regras consuetudinárias já existentes naquele ramo específico de atividades90.
O argumento de Humphrey Waldock também se aplica aqui. Caso o contrário fosse
possível e os Estados novos numa certa atividade estivessem isentos das obrigações
costumeiras específicas daquele ramo, a segurança jurídica internacional estaria sob
inaceitável ameaça. Além disso, a prática estatal releva que os Estados aceitam essas
regras pré-formadas como vinculantes. Um exemplo clássico são as atividades no
espaço sideral, cujas normas costumeiras relevantes se formaram quando apenas a
87

WALDOCK, Humphrey. “General Course on Public International Law”, Collected Courses
of the Hague Academy of International Law, Vol.106, 1962, p.52.
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Opinião Consultiva sobre os Colonos Alemães na Polônia, C.P.J.I., Rec.1923, Série B, nº 6, p.36;
Certos Interesses Alemães na Alta Silésia Polonesa, Alemanha v. Polônia, C.P.J.I., Rec.1926,
Série A, nº 7, p.22 e 42.
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Caso do Direito de Passagem sobre o Território Indiano, Portugal v. Índia, C.I.J. Rec. 1960,
p.6.
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ASSOCIAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, Relatório Final do Comitê sobre os
Princípios aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein
Mullerson, Conferência de Londres, 2000, p.24; AKEHURST, Michael. “Custom as a Source
of International Law”, B.Y.I.L., Vol.47, no.1, 1975, 1-53, p.18
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União Soviética e os Estados Unidos lançavam satélites91. Posteriormente, outros
Estados também começaram a colocar instrumentos espaciais em órbita, como a
França, Japão, China, Reino Unido, Índia, Israel, Ucrânia, Rússia, Irã e Coreia do
Norte. Nenhum desses se opôs ao caráter vinculante daquelas normas pré-existentes.
Assim, o costume se formará a partir de uma prática estatal geral, sendo
que o consentimento individual de cada um dos Estados membros da comunidade
internacional é elemento dispensável. Além disso, o número de Estados necessário
para a formação de uma regra consuetudinária é um elemento que se modifica
conforme o caso concreto, de forma que quanto maior for o número de Estados
rejeitando a existência de certa norma, mais robusta deve ser a quantidade de
Estados defendendo a sua existência.
4.1.3 A prática de alguns Estados é mais relevante que a de outros?
No já mencionado Caso da Plataforma Continental do Mar do Norte,
a C.I.J. determinou que a prática estatal para fins de formação de uma certa
norma consuetudinária deve conter a prática dos Estados cujos interesses são
especialmente afetados por essa norma.92 A partir disso, é possível afirmar que
quanto mais Estados especialmente interessados num certo costume participam
da prática estatal apoiando a sua criação, mais rápido essa norma se formará e
menor será o número absoluto de Estados necessário para a sua cristalização. O
dicta da C.I.J. no Caso da Plataforma Continental do Mar do Norte revela que a
formação do costume não segue apenas elementos quantitativos de prática estatal,
91

CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A Humanização do Direito Internacional, 2 ed.,
Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p.39-41.
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Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J.
Rec. 1969, p.42-43. O mesmo em: Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v.
Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec. 1969, Opinião Dissidente do Juiz Tanaka, p.175-176;
Jurisdição sobre Pescas, Reino Unido v. Islândia, C.I.J. Rec.1974, Opinião Separada do Juiz
De Castro, p.90.
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mas também qualitativos, isto é, a questão não é somente saber quantos Estados
devem participar da prática, mas também quais Estados dela participam.93
Ao analisar o Caso da Plataforma Continental do Mar do Norte, a Associação
de Direito Internacional concluiu que esse elemento qualitativo da prática estatal
possui dois aspectos, um positivo e outro negativo94. O aspecto positivo indica
que se os Estados especialmente interessados se encontram representados na
prática, o costume geral se formará ainda que sem a participação da maioria dos
outros Estados95. Por outro lado, o aspecto negativo determina que se os Estados
especialmente afetados não aceitam uma certa prática, ela dificilmente se cristalizará
como uma norma costumeira, ainda que diversos outros Estados tenham a ela
aderido96. Nesse prisma, a aceitação ou rejeição de um costume pelos Estados
especialmente afetados por ele se torna um elemento de imensa importância no
processo de formação da norma consuetudinária em comendo.
Essa conjuntura dá ensejo à seguinte pergunta: a prática de alguns
Estados é mais relevante do que a prática de outros para a formação do costume?
Primeiramente, não há como negar que alguns Estados têm maior influência do
que outros no desenvolvimento do costume internacional97. Contudo, Michael
93

ASSOCIAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, Relatório Final do Comitê sobre os
Princípios aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein
Mullerson, Conferência de Londres, 2000, p.26; MENDELSON, Maurice. “The Formation
of Customary International Law”, 272 Collected Courses (1998), p.219.
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ASSOCIAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, Relatório Final do Comitê sobre os
Princípios aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein
Mullerson, Conferência de Londres, 2000, p.26.
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ASSOCIAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, Relatório Final do Comitê sobre os
Princípios aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein
Mullerson, Conferência de Londres, 2000, p.26.
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ASSOCIAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, Relatório Final do Comitê sobre os
Princípios aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein
Mullerson, Conferência de Londres, 2000, p.26.
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MENDELSON, Maurice. “Custom as a Source of International Law”, B.Y.I.L., Vol.47, no.1,
1975, 1-53, p.23.
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Akehurst e Maurice Mendelson esclarecem que esse fato não decorre de uma
relevância ou superioridade intrínseca desses Estados, mas apenas porque a conduta
de alguns países é divulgada de forma mais frequente e intensa que a de outros98.
Assim, quanto maior for a publicidade que os atos de um certo Estado recebe,
maiores serão as chances de que esses atos sejam repetidos por outros países. Além
disso, quanto mais intenso for o engajamento de um Estado num certo ramo de
atividades, maior será também a publicidade que esse Estado receberá, o tornando
mais susceptível de influenciar outros países99.
Destarte, não é possível determinar um rol taxativo e pré-determinado
de “grandes Estados” dotados de especial poder de influência na formação do
costume internacional100. O conceito de “Estado especialmente afetado” varia
conforme as circunstâncias do caso, em especial quanto ao aspecto ratione
materiae da norma costumeira em questão. Assim, a capacidade de influência
dos Estados muda conforme a área específica que se pretende regular com uma
norma costumeira101. Nesse cenário, os Estados com maior poder de influência
no desenvolvimento do costume nem sempre serão aqueles que tradicionalmente
exercem um predomínio político e econômico na comunidade internacional,
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MENDELSON, Maurice. “Custom as a Source of International Law”, B.Y.I.L., Vol.47, no.1,
1975, 1-53, p.23; MENDELSON, Maurice. “The Formation of Customary International Law”,
272 Collected Courses (1998), p.225-226; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A
Humanização do Direito Internacional, 2 ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p.39.
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AKEHURST, Michael. “Custom as a Source of International Law”, B.Y.I.L., Vol.47, no.1, 1975,
1-53, pp.23; MENDELSON, Maurice. “The Formation of Customary International Law”, 272
Collected Courses (1998), p.225-226.

100 ASSOCIAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, Relatório Final do Comitê sobre os Princípios
aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein Mullerson,
Conferência de Londres, 2000, p.26; CDI, Segundo Relatório sobre a Identificação do Direito
Internacional Consuetudinário, Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/672, 22 de
maio de 2014, p.39.
101 CDI, Segundo Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário,
Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/672, 22 de maio de 2014, p.39.
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como Alemanha, Estados Unidos, Rússia e China102. Essa natureza variável da
noção de “Estado especialmente afetado” fica evidente na formação de certas
normas costumeiras do Direito Internacional do Mar. Estados que produziram
considerável influência na criação de normas regendo a liberdade de pesca em
alto mar, por exemplo, não foram grandes potências mundiais, mas sim países
periféricos, cujos nacionais tradicionalmente realizavam pescas de longas distâncias
no alto mar. Devido a sua intensa participação nessas atividades, a prática desses
países assumiu uma relevância bem mais acentuada do que a prática das grandes
potências tradicionais103. Outro exemplo foi a criação de um regime jurídico
especial para águas arquipelágicas, cujo desenvolvimento foi possível devido à
iniciativa e insistência de Estados arquipelágicos, entre os quais não figuravam
grandes potências.104
4.1.4 A regra do objetor persistente
Já demonstrou-se que o mero silêncio dos Estados em relação a uma
norma costumeira não os exonera da obrigação de respeitar o seu conteúdo.
Contudo, se um Estado expressamente se posicionar contrário à existência de
uma norma costumeira ainda na sua fase de formação e mantiver a sua objeção
à essa norma quando ela se cristalizou, esse Estado não estará obrigado por esse

102 ASSOCIAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, Relatório Final do Comitê sobre os
Princípios aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein
Mullerson, Conferência de Londres, 2000, p.26; MENDELSON, Maurice. “The Formation
of Customary International Law”, 272 Collected Courses (1998), p.226.
103 ASSOCIAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, Relatório Final do Comitê sobre os
Princípios aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein
Mullerson, Conferência de Londres, 2000, p.26.
104 MENDELSON, Maurice. “The Formation of Customary International Law”, 272 Collected
Courses (1998), p.226.
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costume105. Essa é a chamada regra do objetor persistente, que visa exonerar os
Estados que objetaram uma regra costumeira ainda não formada das obrigações
que essa regra criará aos Estados que não manifestaram essa mesma objeção106.
Essa forma específica de derrogação do costume se assenta na premissa de que não
é cabível na atual ordem jurídica internacional um procedimento de formação de
normas costumeiras no qual a maioria dos Estados ou uma minoria composta por
países com interesse especial no costume em questão poderia impor obrigações
consuetudinárias a um Estado contra a sua vontade expressa107.
A regra do objetor persistente já foi reconhecida pela C.I.J. em dois
julgamentos. O primeiro deles foi o Caso do Direito de Asilo, entre Colômbia e
Peru. Nesse litígio, a Colômbia alegou, inter alia, que havia uma norma costumeira
regional lhe garantindo o direito de unilateralmente qualificar os crimes cometidos
pelos requerentes de asilo diplomático, com a finalidade de decidir se os pedidos
105 Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J.
Rec. 1969, Opinião Separada do Juiz Padilla Nervo, p.97; Plataforma Continental do Mar do
Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec. 1969, Opinião Dissidente do Juiz
Lachs, p.229; Caso do Sudoeste Africano, Libéria v. África do Sul, C.I.J. Rec. 1966, Opinião
Dissente do Juiz Tanaka, p.291; Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, Opinião
Consultiva, C.I.J. Rec.1996, Opinião Dissidente do Vice-Presidente Schwebel, p.312; CDI,
Terceiro Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário, Relator
Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/682, 27 de março de 2015, p.59; ASSOCIAÇÃO
DE DIREITO INTERNACIONAL. Relatório Final do Comitê sobre os Princípios aplicáveis
à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein Mullerson, Conferência
de Londres, 2000, p.24; JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. “International Law in the Past
Third of Century”, 159 Collected Courses (1978-I), p.30; WALDOCK, Humphrey. “General
Course on Public International Law”, 106 Collected Courses (1962-II), pp.49-50; BROWNLIE,
Ian. Princípios de Direito Internacional Público, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1997,
p.22; AKEHURST, Michael. “Custom as a Source of International Law”, B.Y.I.L., Vol.47, no.1,
1975, 1-53, pp.23-27; MENDELSON, Maurice. “The Formation of Customary International
Law”, 272 Collected Courses (1998), p.227.
106 CDI, Terceiro Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário,
Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/682, 27 de março de 2015, p.59.
107 SCHARF, Michael. “Accelerated Formation of Customary International Law”, ILSA Journal of
International & Comparative Law, Vol.2, 2014, 305-342, p.317; CDI, Terceiro Relatório sobre
a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário, Relator Especial Michael Wood,
UNDoc.A/CN.4/682, 27 de março de 2015, p.63-64.
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de asilo seriam ou não deferidos108. A C.I.J. rejeitou a pretensão da Colômbia,
afirmando que ela não foi capaz de provar a existência desse costume na América
Latina109. Além disso, a Corte concluiu que
[...] mesmo que se esse suposto costume de fato existisse entre os Estados
latino-americanos, ele não poderia ser invocado em desfavor do Peru,
que, ao invés de aceitar essa regra costumeira, inequivocadamente a
repudiou ao abster-se de ratificar as convenções de Montevidéu de
1933 e 1939, que foram os primeiros instrumentos legais a incluir uma
regra referente a qualificação da infração cometido pelo requerente
de asilo diplomático110.

Outro julgamento no qual a C.I.J. acolheu a regra do objetor persistente
é o Caso das Pescarias. Nesse processo, o Reino Unido contestou a legalidade de
um decreto emitido pela Noruega reservando zonas pesqueiras no norte de seu
território apenas para pescadores de nacionalidade norueguesa111. O Reino Unido
alegou que, segundo o direito internacional costumeiro, essas zonas delimitadas
pela Noruega não poderiam exceder 10 milhas náuticas, parâmetro que não foi
respeitado pelo decreto norueguês112. Rejeitando a argumentação britânica, a C.I.J.
apontou que essa regra das 10 milhas não reflete o costume internacional113. Ainda
que ela de fato tenha sido adotada na lei interna de certos Estados, em alguns tratados
e também em laudos arbitrais, outros Estados empregaram limites diferentes.
Consequentemente, a regra das 10 milhas sugerida pelo Reino Unido não adquiriu

108 Caso do Direito de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950, p.276-277.
109 Caso do Direito de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950, p.277.
110 Caso do Direito de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950, pp.277-278.
111 Caso das Pescarias, Reino Unido v. Noruega, C.I.J. Rec.1951, p.118.
112 Caso das Pescarias, Reino Unido v. Noruega, C.I.J. Rec.1951, p.130.
113 Caso das Pescarias, Reino Unido v. Noruega, C.I.J. Rec.1951, p.131.
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a autoridade de uma regra costumeira geral114. Por fim, a C.I.J. ainda destacou que
“[...] ainda que essa regra fosse um costume, ela não seria inaplicável à Noruega,
que sempre se opôs a qualquer tentativa de aplicá-la à costa norueguesa”115.
Deve ficar claro que a figura do objetor persistente só se aplica se a objeção
pelo Estado ocorreu ainda no processo de formação da norma costumeira116. A partir
do momento que a norma consuetudinária geral se cristalizou, nenhum Estado
pode assumir a posição de objetor persistente em relação a ela117. Portanto, esse
instituto não beneficia Estados que surgiram depois que o costume já se formou ou
os Estados que começaram a atuar tardiamente num certo ramo de atividades118.
Além disso, a objeção deve ser persistente, de forma que os protestos
devem ser mantidos e reiterados no decorrer do tempo119. O Estado que assume a
posição de objetor persistente tem o ônus contínuo de demonstrar à comunidade
internacional, de forma expressa e inequívoca, que permanece discordando daquela
114 Caso das Pescarias, Reino Unido v. Noruega, C.I.J. Rec.1951, p.131.
115 Caso das Pescarias, Reino Unido v. Noruega, C.I.J. Rec.1951, p.131.
116 CDI, Terceiro Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário,
Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/682, 27 de março de 2015, p.59 e 64-65; Caso
do Direito de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950, Opinião Dissidente do Juiz Azevedo,
p.336.
117 ASSOCIAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, Relatório Final do Comitê sobre os
Princípios aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein
Mullerson, Conferência de Londres, 2000, p.27; SCHARF, Michael. “Accelerated Formation
of Customary International Law”, ILSA Journal of International & Comparative Law, Vol.2,
2014, 305-342, p.318.
118 ASSOCIAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, Relatório Final do Comitê sobre os
Princípios aplicáveis à Formação do Direito Consuetudinário Internacional, Relator Rein
Mullerson, Conferência de Londres, 2000, p.27; SCHARF, Michael. “Accelerated Formation
of Customary International Law”, ILSA Journal of International & Comparative Law, Vol.2,
2014, 305-342, p.318.
119 MENDELSON, Maurice. “The Formation of Customary International Law”, 272 Collected
Courses (1998), p.241; CDI, Terceiro Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional
Consuetudinário, Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/682, 27 de março de 2015,
p.66-67.
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norma costumeira, sob pena de se vincular a ela por aquiescência 120. Por fim,
Estado possui a prerrogativa de abandonar a sua objeção a qualquer momento121.
4.2 O elemento subjetivo do costume: opinio juris
A opinio juris é o componente subjetivo do costume e se encontra presente
quando os Estados fazem ou deixam de fazer uma certa conduta porque reconhecem
que tinham a obrigação jurídica de agir daquela forma122. Em outras palavras,
os Estados devem comportar-se movidos pelo reconhecimento de que agiam
de forma obrigatória devido à existência de uma norma jurídica internacional
exigindo esse comportamento123. A opinio juris representa, assim, um sentimento
120 MENDELSON, Maurice. “The Formation of Customary International Law”, 272 Collected
Courses (1998), p.241; CDI, Terceiro Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional
Consuetudinário, Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/682, 27 de março de 2015,
p.66-67.
121 CDI, Terceiro Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário,
Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/682, 27 de março de 2015, p.67.
122 Caso do Direito de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950, p.286; Plataforma Continental
do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec. 1969, p.43-44; Caso do
Direito de Passagem sobre o Território Indiano, Portugal v. Índia, C.I.J. Rec. 1960, Opinião
Dissidente do Juiz Chagla, p.120; Caso do Direito de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950,
Opinião Dissidente do Juiz Caicedo Castilla, p.370; Plataforma Continental do Mar do Norte,
Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec. 1969, Opinião Separada do Juiz Ammoun,
p.104 e 130; Companhia de Luz e Força Barcelona Traction, Bélgica v. Espanha, C.I.J. Rec. 1970,
Opinião Separada do Juiz Ammoun, p.306; Caso do Direito de Passagem sobre o Território
Indiano, Portugal v. Índia, C.I.J. Rec. 1960, Opinião Separada do Juiz Moreno Quitana, p.90;
Caso do Direito de Passagem sobre o Território Indiano, Portugal v. Índia, C.I.J. Rec. 1960,
Opinião Separada do Juiz Wellington Koo, p.60; Caso do Direito de Passagem sobre o Território
Indiano, Portugal v. Índia, C.I.J. Rec. 1960, Opinião Separada do Juiz Chagla, p.121; Caso do
Direito de Passagem sobre o Território Indiano, Portugal v. Índia, C.I.J. Rec. 1960, Opinião
Separada do Juiz Armand-Ugon, p.82.
123 Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, p.44; Opinião Consultiva sobre Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, C.I.J.
Rec.1996, Opinião Dissidente do Juiz Shahabuddeen, pp.423-424; Caso sobre as Atividades
Militares e Paramilitares dentro e contra a Nicarágua, Nicarágua v. Estados Unidos, C.I.J.
Rec.1986, p.109; Caso do Direito de Passagem sobre o Território Indiano, Portugal v. Índia,
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predominante de compulsão sobre os Estados, mas uma compulsão jurídica e
não física124. Evidências desse elemento do costume podem ser encontradas em:
declarações por Estados expressamente afirmando que uma determinada prática é
obrigatória;125 pronunciamentos em conferências internacionais;126 correspondências
diplomáticas;127 decisões judiciais de cortes internas;128 protestos diplomáticos;129
pareceres de consultores jurídicos governamentais;130 memorandos internos por

C.I.J. Rec. 1960, Opinião Dissidente do Juiz Chagla, p.121; Barcelona Traction, Light and
Power Company, Limited, Bélgica v. Espanha, C.I.J. Rec.1970, Opinião Separada do Juiz
Ammoun, p.315.
124 Caso do Direito de Passagem sobre o Território Indiano, Portugal v. Índia, C.I.J. Rec. 1960,
Opinião Dissidente do Juiz Chagla, p.120.
125 Imunidades Jurisdicionais do Estado, Alemanha v. Itália, C.I.J. Rec. 2012, p.122-123; Caso
do Direito de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950, Opinião Dissidente do Juiz Caicedo
Castilla, p.367; Consequências Jurídicas para os Estados da Presença Contínua da África do
Sul na Namíbia (Sudoeste Africano) apesar da Resolução 276 do Conselho de Segurança
(1970), Opinião Consultiva, C.I.J. Rec.1971, Opinião Separada do Vice-Presidente Ammoun,
p.74-75.
126 Reservas à Convenção sobre o Genocídio, Opinião Consultiva, C.I.J. Rec. 1951, p.26; Jurisdição
sobre Pescas, Reino Unido v. Islândia, C.I.J. Rec.1974, Opinião Separada dos Juízes Forster,
Bengzon, Jiménez de Aréchaga, Nagendra Singh e Ruda, p.48; Aplicação da Convenção sobre a
Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, Bósnia e Herzegovina v.Serbia e Montenegro,
C.I.J. Rec.2007, Opinião Separada do Juiz Tomka, p.329.
127 Caso das Pescarias, Reino Unido v. Noruega, C.I.J. Rec.1951, pp.135-136; Caso do Direito de
Passagem sobre o Território Indiano, Portugal v. Índia, C.I.J. Rec.1960, p.42; Caso do Direito
de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950, Opinião Dissidente do Juiz Caicedo Castilla, p.371.
128 Imunidades Jurisdicionais do Estado, Alemanha v. Itália, C.I.J. Rec. 2012, p.135; Caso sobre o
Mandado de Prisão de 11 de abril de 2000, República Democrática do Congo v. Bélgica, C.I.J.
Rec.2002, Opinião Separada dos Juízes Higgins, Kooijmans e Buergenthal, p.76; Caso sobre
o Mandado de Prisão de 11 de abril de 2000, República Democrática do Congo v. Bélgica,
C.I.J. Rec.2002, Opinião Dissidente do Juiz Van den Wyngaert, pp.171-172.
129 CDI, Segundo Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário,
Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/672, 22 de maio de 2014, p.60.
130 CDI, Segundo Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário,
Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/672, 22 de maio de 2014, p.61.
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autoridades públicas;131 conclusão e ratificação de tratados;132 possibilidade de
denunciar e propor reservas em tratados;133 resoluções de conferências internacionais
e de órgãos deliberativos de organizações internacionais, em especial a Assembleia
Geral e o Conselho de Segurança das Nações Unidas;134 entre outros.
O elemento de opinio juris representa, então, um teste que visa diferenciar
aquelas condutas que são juridicamente obrigatórias daquelas que não são;
daquelas condutas estatais que efetivamente constituem costumes e as que não
constituem135. Isso demonstra que qualquer conduta estatal realizada por uma
motivação que não seja o reconhecimento da sua obrigatoriedade jurídica não
pode ser considerada expressão de opinio juris e, portanto, não pode criar normas
131 Caso do Direito de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950, Opinião Dissidente do Juiz
Caicedo Castilla, p.372.
132 Caso do Direito de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950, Opinião Dissidente do Juiz
Caicedo Castilla, p.370; Caso das Pescarias, Reino Unido v. Noruega, C.I.J. Rec.1951, Opinião
Individual do Juiz Alvarez, p.148.
133 Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, Opinião Separada do Juiz Ammoun, p.42 e 130; Testes Nucleares, Austrália v. França,
C.J.I. Rec. 1974, Opinião Separada do Juiz Petrén, p.305.
134 Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, Opinião Consultiva, C.I.J. Rec.1996,
p.254-255; Caso sobre as Atividades Militares e Paramilitares dentro e contra a Nicarágua,
Nicarágua v. Estados Unidos, C.I.J. Rec.1986, p. 99-101 e 133; Consequências Jurídicas para
os Estados da Presença Contínua da África do Sul na Namíbia (Sudoeste Africano) apesar
da Resolução 276 do Conselho de Segurança (1970), Opinião Consultiva, C.I.J. Rec.1971,
Opinião Separada do Vice-Presidente Ammoun, p.79; Consequências Legais da Construção
de um Muro no Território Palestino Ocupado, C.I.J. Rec.2004, Opinião Separada do Juiz
Al-Khasawneh, p.235-236; Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, Opinião
Consultiva, C.I.J. Rec.1996, Opinião Dissidente do Vice-Presidente Schwebel, p.254-255 e
319-320; Testes Nucleares, Austrália v. França, C.J.I. Rec.1974, Opinião Dissidente do Juiz Sir
Garfield Barwick, p.435-436; Saara Ocidental, Opinião Consultiva, C.J.I. Rec.1975, Opinião
Separada do Vice-Presidente Ammoun, p.99; Saara Ocidental, Opinião Consultiva, C.J.I.
Rec.1975, Opinião Separada do Juiz Dillard, p.121; Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas
Nucleares, Opinião Consultiva, C.I.J. Rec.1996, Opinião Dissidente do Juiz Weeramantry,
p.532; Sudoeste Africano, Etiópia e Libéria v. África do Sul, C.I.J. Rec.1966, Opinião Dissidente
do Juiz Tanaka, p.292.
135 SCHARF, Michael. “Accelerated Formation of Customary International Law”, ILSA Journal
of International & Comparative Law, Vol.2, 2014, 305-342, p.322.
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consuetudinárias136. Nesse prisma, se uma ação é executada por um Estado apenas
por simples conveniência, cortesia, boa vizinhança, tradição, tolerância recíproca
ou motivações políticas, sociais e econômicas, essa prática dificilmente gozará de
força costumeira137. Contudo, uma prática constituirá uma regra consuetudinária
internacional ainda que tenha uma ou mais de uma dessas motivações, desde que
também tenha a vinculância jurídica como elemento motivador dessa prática.
Isso revela que certas normas do costume, apesar de impregnadas por elementos
políticos, continuam operando como normas jurídicas internacionais.
Importante destacar também que a opinio juris não deve ser vista como
um elemento estritamente psicológico ou mental138. Não podemos nos esquecer
que os Estados são instituições coletivas abstratas, não possuindo, portanto, uma
mente pensante própria. Além disso, o processo decisório no âmbito dos governos
é normalmente secreto, fato que nos impede de saber o que as autoridades estatais
verdadeiramente pensam, mas apenas o que elas dizem que pensam139. Assim, a
136 CDI, Segundo Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário,
Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/672, 22 de maio de 2014, p.46-47.
137 Plataforma Continental do Mar do Norte, Alemanha v. Dinamarca e Países Baixos, C.I.J. Rec.
1969, p.44; Caso do Direito de Asilo, Colômbia v. Peru, C.I.J. Rec.1950, pp.285-286; Caso do
Direito de Passagem sobre o Território Indiano, Portugal v. Índia, Objeções Preliminares,
C.I.J. Rec. 1957, Opinião Dissidente do Juiz Chagla, p.117; Testes Nucleares, Austrália v.
França, C.J.I. Rec. 1974, Opinião Separada do Juiz Petrén, p.305; Caso sobre os Direitos dos
Nacionais dos Estados Unidos da América no Marrocos, França v. Estados Unidos, C.I.J. Rec.
1952, Opinião Dissidente do Juízes Hackworth, Badawi, Levi Carneiro e Benegal Rau, p.221;
Caso sobre o Mandado de Prisão de 11 de abril de 2000, República Democrática do Congo
v. Bélgica, C.I.J. Rec.2002, Opinião Dissidente do Juiz Van den Wyngaert, p.145; Plataforma
Continental, Líbia v. Malta, C.I.J., Rec.1985, Opinião Dissidente do Vice-Presidente SetteCâmara, p.69.
138 MENDELSON, Maurice. “The Formation of Customary International Law”, 272 Collected
Courses (1998), p.269-270; AKEHURST, Michael. “Custom as a Source of International Law”,
B.Y.I.L., Vol.47, no.1, 1975, 1-53, p.36.
139 VIRALLY, Michel. “The Sources of International Law”, p.133-134. In SØRENSEN, Max (ed.),
Manual of Public International Law, London: Macmillan, 1968; D’AMATO, Anthony. The
Concept of Custom in International Law, London: Cornell University Press, 1971, p.35-39;
MENDELSON, Maurice. “The Formation of Customary International Law”, 272 Collected
Courses (1998), p.269-270.
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opinio juris não deve ser entendida como um estado mental (state of mind) dos
Estados, mas sim como as posições assumidas publicamente por eles140. A essência da
opinio juris são as declarações públicas dos Estados e não as suas crenças psicológicas
ou mentais141. O elemento da opinio juris também é relevante face comportamentos
omissivos dos Estados e não apenas comportamentos comissivos142. Com isso, a
omissão só se torna evidência relevante de um costume se o Estado reconheceu
que tinha o dever legal de se abster daquele comportamento143. O Caso S. S. Lotus
ilustra esse entendimento muito bem. Nesse litígio, a França argumentou que a
inexistência de processos judiciais contra capitães de embarcações envolvidas em
colisões no alto-mar por Estados que não sejam o Estado da bandeira do navio
indica que há um costume internacional exigindo que somente o Estado da
bandeira pode julgar e condenar o capitão envolvido na colisão. A C.P.J.I. rejeitou
esse argumento, sob a alegação de que apesar dos Estados de fato se absterem de
julgar criminalmente os capitães de embarcações envolvidas em colisões no alto
mar, eles o faziam sem qualquer consciência que estavam legalmente compelidos
a se abster dessa conduta144. A C.P.J.I. concluiu que “apenas se uma abstenção for
executada com base na consciência de um dever de se abster é possível falar em
um costume internacional”145.
140 MENDELSON, Maurice. “The Formation of Customary International Law”, 272 Collected
Courses (1998), p.269-270; AKEHURST, Michael. “Custom as a Source of International Law”,
B.Y.I.L., Vol.47, no.1, 1975, 1-53, p.36.
141 AKEHURST, Michael. “Custom as a Source of International Law”, B.Y.I.L., Vol.47, no.1, 1975,
1-53, p.36-37.
142 Interpretação dos Tratados de Paz com a Bulgária, Hungria e Romênia, Opinião Consultiva,
C.I.J. Rec. 1950, Opinião Dissidente do Juiz Read, p.242; CDI, Segundo Relatório sobre a
Identificação do Direito Internacional Consuetudinário, Relator Especial Michael Wood,
UNDoc.A/CN.4/672, 22 de maio de 2014, p.69; MENDELSON, Maurice. “The Formation
of Customary International Law”, 272 Collected Courses (1998), p.273-174.
143 CDI, Segundo Relatório sobre a Identificação do Direito Internacional Consuetudinário,
Relator Especial Michael Wood, UNDoc.A/CN.4/672, 22 de maio de 2014, p.69.
144 Caso S. S. Lotus, França v. Turquia, C.P.J.I., Rec.1927, Série A, nº 10, p.28.
145 Caso S. S. Lotus, França v. Turquia, C.P.J.I., Rec.1927, Série A, nº 10, p.28.
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5. CONCLUSÃO
Apesar do processo de institucionalização e codificação do direito
internacional, esse sistema normativo ainda possui o costume como uma fonte
muito importante. As normas consuetudinárias, apesar de sua origem antiquíssima,
não se mostraram inertes às variadas transformações na sociedade internacional,
de forma que seus dois elementos constitutivos (a prática estatal e a opinio juris)
se adequaram às novas realidades. O presente trabalho se prestou a trazer alguns
elementos a serem considerados na identificação das normas costumeiras na
atualidade. Demonstrou-se, por exemplo, que o costume pode surgir de forma ágil e
sem necessitar do consentimento individual de todos os Estados existentes. Também
indicou-se que a opinio juris pode ser evidenciada no trabalho de organizações
internacionais, especialmente as Nações Unidas, já que essa organização reúne
todos os Estados e discute numerosas questões relevantes ao sistema normativo
internacional. Assim, o estudo aqui realizado demonstra que o costume internacional
não é estático, se revelando uma importante ferramenta para regular atividades
e certos aspectos do direito que os Estados não possuem a vontade política de
disciplinar via tratados.
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Resumo
Esta pesquisa faz um estudo analítico dos fenômenos ocorridos em sociedades
latino-americanas que abandonaram regimes políticos autoritários em preferência
a regimes democráticos. Visto que algumas destas sociedades optaram pela
escolha pelo esquecimento e outras pela a preferência pela verdade, este estudo
tem por objetivo descobrir qual o ensinamento em comum encontrado pelas
sociedades do continente para conquistar com êxito os resultados de uma
Justiça de Transição, entre eles, a plena democracia e o respeito aos direitos
humanos. A fim de chegarmos à resposta dessa problemática, este estudo segue
uma metodologia histórico-dialética assim como os métodos lógico-dedutivo e
comparativo.
Palavras-chave: Justiça de Transição. Democracia. Direito à verdade. Leis de
autoanistia. Sistema interamericano de proteção de direitos humanos. Mercosul.
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Abstract
This research makes an analytical study of the phenomena occurring in Latin
American societies that have abandoned authoritarian political regimes
in preference to democratic regimes. Since some of these societies opted for
forgetfulness and others for a preference for truth, this study aims to discover the
common teaching found by mainland societies to successfully conquer the results
of a Transitional Justice, including the democracy and respect for human rights.
In order to arrive at the answer of this problematic, this study follows a historicaldialectic methodology as well as the logical-deductive and comparative methods.
Keywords: Transitional justice. Democracy. Right to truth. Inter-American system
for the protection of human rights. Mercosur.
1. Introdução
No ano em que se relembra os trinta anos da adoção das leis de anistia
uruguaia e argentina1, refletimos sobre a promoção da justiça transicional e
proteção dos direitos humanos nos países latino-americanos. Duas expressões que,
infelizmente, estarão ainda, por muito tempo, presentes nas inquietudes dos Estados
e da comunidade internacional. Infelizmente, porque, enquanto continuar havendo
violações a direitos humanos e enquanto cada país não conquistar uma plena
democracia não há razão de estas expressões deixarem de existir. Afinal, são duas
expressões que estão na pauta de quase todos os países: mais ou menos intensamente;
mais ou menos respeitadas; mais ou menos efetivas. No continente americano,
as sociedades nacionais estão aprendendo a lidar com as situações posteriores
aos regimes autoritários, que lhes atingiram há poucas décadas. Graças às formas
escolhidas por elas - para enfrentar esse passado -, e ao sistema interamericano de
proteção de direitos humanos, a justiça transicional se torna realizável.

1
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2. As Leis de Anistia como marca de um passado autoritário
na América Latina
A segunda metade do século vinte marcou a maioria dos países latinoamericanos pela difusão de regimes autoritários, até mesmo ditatoriais. Foi somente
a partir do final dos anos setenta que grande parte dos Estados conseguiu ultrapassar
esses sistemas em direção a uma abertura democrática. Assim, o período seguinte
é caracterizado por mudanças nos governos eleitos democraticamente. Contudo,
alguns desses novos governos não foram capazes de perseguir os membros dos
antigos regimes militares que cometeram grandes violações contra a humanidade.
Isso ocorreu pois esses antigos chefes ainda ocupavam posições de força nos
exércitos, na administração pública e, sobretudo, nas elites, dificultando uma
apuração séria das violações cometidas durante os regimes militares. Assim, em
pelo menos onze países (Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Haiti,
Honduras, Nicarágua, Peru, Suriname e Uruguai), cada novo chefe civil escolheu, ou
foi incitado a escolher, por decretar uma anistia para as graves violações a direitos
humanos ou por aceitar as autoanistias que foram decretadas por militares que
deixavam o governo.
Na Argentina, a crescente pressão de setores das forças armadas, alvo
de persecuções judiciais, levou o Presidente Alfonsín a adotar progressivamente
medidas para limitar as ações da justiça.
Em 29 de dezembro de 1986, a Lei 23.492, dita “Ponto Final”, foi adotada.
Essa lei derrogava a lei de autoanistia - Lei 34.040, de 22 de dezembro de 1983. A
Lei de Ponto Final colocava termo à ação judicial contra todas as pessoas suspeitas
de terem participado de atos delituoso durante a repressão da oposição – entre
março de 1976 e setembro de 1983. Com a adoção dessa lei, o Presidente Alfonsín
imaginou que poderia assegurar as forças armadas e os serviços de segurança
contra o “perigo” das decisões judiciais.
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Em 4 de julho de 1987, o Parlamento Argentino aprovou a Lei 23.521, de 9
de junho de 1987, dita “Lei de Ordens Superiores”, ou mais comumente conhecida
como “Lei de Obediência”. Essa lei manteve as ações introduzidas contra os membros
das forças armadas ou dos serviços de inteligência que tinham exercido uma função
efetivamente de comando, dispondo de poder de decisão na elaboração de regras
e ordens, visando à repressão da oposição. Os outros membros beneficiaram-se
de uma cláusula de inimputabilidade, já que obedeciam somente às ordens dos
superiores. Com a aplicação dessa lei, o círculo daqueles, que deveriam enfrentar
a justiça, fechou-se. Todavia, certos crimes (sequestro de menores, alteração de
estado civil e apropriação de imóveis com fins de extorsão) foram excepcionados.
Em 8 de julho de 1989, Carlos Menem se tornou o novo Presidente da
Argentina. Poucos meses depois, ele editou diversos decretos, entre eles o Decreto n°
1.002 - em 6 de outubro de 1989 -, através do qual ele acordou uma anistia a todos
os que eram submetidos a persecuções na qualidade de acusados por crimes prima
facie cometidos durante a repressão. O círculo acabava por se fechar totalmente.
Todas essas medidas legislativas e decretos foram objeto de reclamações
internacionais, sobretudo junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(Comissão IDH), que adotou, em 1992, o Relatório 28/922, declarando que as Leis
n.23.492 e n.23.521 bem como o Decreto n.1.002, de 1989, violavam a Convenção
Americana Relativa aos Direitos Humanos (CADH).
Precisamente, a Comissão concluiu que com a adoção da dita lei e do
decreto, a Argentina:
[...] cerró toda posibilidad juridica de continuar los juicios criminales
destinados a comprobar los delitos denunciados; identificar a sus
autores, complices y encubridores; e imponer las sanciones penales
correspondientes. Los peticionarios, familiares o damnificados por
2
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las violaciones de derechos humanos han visto frustrado su derecho
a un recurso, a una investigacion judicial imparcial y exhaustiva que
esclarezca los hechos.

A Argentina teria assim faltado com o cumprimento de sua obrigação
de garantir o livre e pleno exercício dos direitos previstos na CADH a todas as
pessoas sujeitas a sua jurisdição, e teria violado o direito a proteção judicial previstos
respectivamente nos artigos 1.1 e 25.2 da Convenção3.
Somente em 2005, a Corte Suprema Argentina invalidou essas duas leis de
anistia. O julgamento indicou, enfaticamente, que o alcance do poder legislativo,
para conceder anistias gerais sob a Constituição Nacional, foi fortemente limitado
pela obrigação de garantir os direitos previstos na CADH, assim como no Protocolo
Adicional ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966.
Assim, as anistias se tornavam inconstitucionais, nulas e vazias, o que significa
que essas leis não podiam mais apresentar nenhum obstáculo legal para investigar
os graves casos de violação a direitos humanos cometidos. Consequentemente, o
Estado argentino não pôde utilizar o princípio da não retroatividade penal para
aliviar seu dever de investigação e de persecução de violações a direitos humanos.
No Brasil, a Lei n° 6.683, também conhecida como “Lei do Esquecimento”,
foi aprovada em 28 de agosto de 1979, em um momento de abertura política do
país em direção à democracia – a abertura “lenta e gradual”. A lei dizia respeito
ao período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979 e, segundo seu artigo
1°, ela concedia anistia a todos aqueles que tinham cometido crimes políticos ou
eleitorais e que tiveram seus direitos políticos suspensos. Assim, os membros do
regime ditatorial no Brasil não foram julgados ou condenados pelas violações a
direitos humanos cometidas durante a ditadura (1964 a 1985), contrariamente ao
que ocorreu na Argentina, no Chile e no Uruguai.
A iniciativa do governo em reconhecer a responsabilidade do Estado visà-vis de certas violações a direitos humanos perpetradas durante o regime ditatorial
3

Comissão IDH, Relatório 28/92, sidem, § 32.
175

THEMIS
foi possível por diversas reformas legislativas. O governo adotou então - em 13
de maio de 1996 - o Programa Nacional de Direitos Humanos, de acordo com
as recomendações da Declaração e Programa da Ação de Viena, e, em seguida, a
Lei n° 9.299, de 23 de setembro de 1996, os quais permitiram a transferência de
competência da Justiça Militar à justiça de direito comum para o julgamento de
policiais militares que cometeram crimes voluntários contra a vida de civis4.
A Lei n. 6.683, de 28 de agosto de 1979, voltou à cena jurídica brasileira
em agosto de 2008, quando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil ingressou com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF 153-6), solicitando a declaração de que a Lei de Anistia não incluiria
crimes praticados por agentes da ditadura, entre eles, tortura, desaparecimentos
e homicídios. Em 29 de abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o
pedido da OAB, por maioria de sete a dois. Entretanto, essa discussão pôde ser
continuada no seio da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH
ou Corte de São José). Pela primeira vez, ela foi motivada a pronunciar-se sobre
violações ocorridas durante a ditadura militar brasileira, graças ao caso Gomes
Lund e outros (Guerrilha do Araguaia)5.
Em 18 de novembro de 2011, o Brasil dá um passo à frente (e outro
atrás) no que se refere ao afrontamento de seu passado. No mesmo dia, duas leis
são promulgadas: a Lei 12.527 e a Lei 12.528. Ambas estavam sendo aguardadas
há muito tempo; entretanto, a Lei 12.528 parece ter sido melhor recebida que a
outra. A primeira cria a Comissão da Verdade e a segunda, possibilita a abertura
dos arquivos secretos. Essas promulgações, em tese, não seriam ruins, salvo o fato
de ter se outorgado um prazo de vinte e cinco anos, prorrogável por igual período,
para o efetivo acesso à informação.
4

Além disso, o Brasil reconheceu a competência da Corte IDH somente em 10 de dezembro
de 1998, através do Decreto Legislativo n.89/98, seis anos depois de sua adesão à CADH, que
ocorreu em 9 de julho de 1992.

5

Corte IDH, Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, 24 de novembro de 2010.
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No Uruguai, no mês de dezembro de 1986, face à pressão ainda muito forte
dos setores militares, o Presidente Sanguinetti enviou ao Parlamento um projeto
de lei sobre a caducidade da pretensão do Estado em punir os culpados por crimes
cometidos durante a ditadura no país. Aprovada em 22 de dezembro de 1986, a Lei
n.15.848, chamada Lei de Caducidad, era mais um estatuto de limitações do que
propriamente uma lei de anistia. Ela proclamava que o poder do Estado em punir
os oficiais do exército ou das forças policiais, por crimes cometidos antes de 1° de
março de 1985, teria expirado. Isso significa uma previsão de anistia completa a
todos os membros das forças armadas e de segurança envolvidos em violações de
direitos humanos durante o período de 1962 a 1985.
As famílias das pessoas vítimas de desaparecimentos forçados e de atos
de tortura, organizadas em um forte grupo composto de amigos e advogados
especializados em direitos humanos, começaram a trabalhar contra a Lei de
Caducidade em fevereiro de 1987. Em 2 de maio de 1988, a Corte Suprema emitiu um
parecer não favorável; contudo, a população conseguiu reunir 634.702 assinaturas
e solicitar um referendo que ocorreu em 16 de abril de 1989, mobilizando 80%
da população. O resultado não foi totalmente positivo a essas famílias: 57,5%
dos votos aprovaram a lei. A sociedade uruguaia se expressou, dessa forma, pela
reconciliação sem justiça.
Entretanto, a discussão não se restringiu às fronteiras nacionais. Em 1992,
a Comissão IDH declarou, em seu Relatório 29/926, que a Lei de Caducidade violava
a DADDH e a CADH pois ela objetivava encerrar todos os julgamentos penais
de antigas violações a direitos humanos e assim “cerró toda posibilidad jurídica
de una investigación judicial seria e imparcial destinada a comprobar los delitos
denunciados e identificar a sus autores, cómplices y encubridores”7 . Malgrado a
6

Comissão IDH, Relatório 29/92, CASOS 10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 10.372,10.373, 10.374
y 10.375, Uruguai, 2 de octubro de 1992, §VII.

7

Comissão IDH, Relatório 29/92, idem, § 35.
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conclusão da Comisssão, o Senado uruguaio só veio a anular a Lei de Caducidad
em 12 de abril de 2011, vinte anos depois. E isto graças à organização da sociedade
civil8 e a condenação do Uruguai pela Corte IDH no caso Gelman de fevereiro de
20119. Neste caso, a Corte de São José afirmou que o Estado:
[…] debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva
del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención
Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y
eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos
humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación
de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede,
sanción de los responsables de los mismos10.

Partindo para o outro lado da Cordilheira dos Andes, a ditadura chilena
de Pinochet assinou o Decreto n. 2.191, de 19 de abril de 1978, que concedeu a
anistia a membros do exército e das forças de segurança, bem como permitiu que
a Junta e seus agentes se beneficiassem de uma total impunidade. Essa anistia foi
confirmada em 1990 pela Corte Suprema do Chile, que decidiu pela validade da
norma. Todavia, desde 2004, há uma nova tese que permite afastar a aplicação do
Decreto n. 2.191, graças ao caso do sequestro de um militante do Movimiento de
la Izquierda Revolucionaria (MIR), apreciado em 28 de maio de 2004 pela Corte
Suprema do Chile. Considerada como “fato histórico”11, essa decisão confirma a
tese construída pelo juiz Juan Guzmán Tapia, que entende que os desaparecimentos
8

Sobretudo a Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, que reúne
dezenas de organizações sociais e de defesa de direitos humanos.

9

Corte IDH, Gelman vs. Uruguai, de 24 de fevereiro de 2011.

10

Corte IDH, Gelman vs. Uruguai, idem, § 312. 11.

11

BBC Mundo, Fallo histórico en Chile, de 17 de novembro de 2004. Disponível em:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4021000/4021207.stm. Acesso em
08 out. 2011.
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forçados ocorridos durante a ditadura chilena são considerados como crimes
contínuos e não imediatos, visto que os corpos das vítimas não são encontrados.
Dessa forma, é possível negar o uso da Lei de Anistia chilena12.
Um pouco mais ao norte, o Congresso peruano aprovou sua Lei de
Anistia em 14 de junho de 1995 (Lei n. 26.479) que concedia anistia geral aos
funcionários militares, da polícia e civis que estivessem em face de uma denúncia,
uma investigação, uma acusação criminal, uma prova ou convicção, devido a crimes
comuns ou militares cometidos entre 1980 e a data da promulgação de tal lei. O
artigo 6º dessa Lei, enfatizando seus objetivos, eliminava qualquer possibilidade
de investigação13.
Quando se começou a não mais utilizar as previsões da dita lei, sob o
argumento de sua inconstitucionalidade, o Congresso promulgou também em 1995
a Lei n.26.492, objetivando a interpretação da Lei de Anistia e a obrigatoriedade
de sua aplicação. Os seus artigos 2° e 3° deixam claros tais objetivos: impedir as
revisões judiciais com o argumento de que somente o Congresso pode conceder
Anistia e a obrigatoriedade da lei, respectivamente14.
12

Tapia, Juan Guzmán. El Clarín, em 10 de fevereiro de 2007, Disponível em: http://www.
elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=5575&Itemid=44. Acesso em
08 out. 2011.

13

Peru, Lei n° 26.479, artigo 6º: “Los hechos o delitos comprendidos en la presente amnistía, así
como los sobreseimientos definitivos y las absoluciones, no son susceptibles de investigación,
pesquisa o sumario; quedando, todos los casos judiciales, en trámite o en ejecución, archivados
definitivamente”.

14

Peru, Lei 26.492, artigo 2°: “Precísase que dicha amnistía, en cuanto es un derecho de gracia
cuya concesión corresponde exclusivamente al Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 6o. del artículo 102o de la Constitución Política, no es revisable en sede judicial” e Artigo
3°, Lei 26492: “Interprétase el artículo 1o de la Ley No 26479 en el sentido que la amnistía
general que se concede es de obligatoria aplicación por los Organos Jurisdiccionales y alcanza a
todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el
terrorismo cometidos en forma individual o en grupo desde el mes de mayo de 1980 hasta el 14
de Junio de 1995, sin importar que el personal militar, policial o civil involucrado, se encuentre
o no denunciado, investigado, sujeto a proceso penal o condenado; quedando todos los casos
judiciales en trámite o en ejecución archivados definitivamente de conformidad con el artículo
6o de la Ley precitada”.
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Em 2006, houve, enfim, a mudança do entendimento jurisprudencial.
Elizabeth Salmon15 observa que isto não se deu pela iniciativa do Estado, mas por
pressão da Corte IDH, através da sua decisão quanto ao caso La Cantuta16.
Partindo para a América Central, podemos comentar o caso de El
17
Salvador , que fez parte do grupo de países que assinaram os Acordos Esquipulas
II18 – processo de paz ocorrido nesta parte do continente e que concedeu uma
anistia incondicional e forjada. Os Decretos n.805, promulgado em 27 de outubro
de 198719 e n° 486, de 20 de março de 199320, concederam anistia a todos os
acusados em participar de crimes políticos ou de crimes comuns relacionados a
estes, cometidos antes de 1° de janeiro de 1992, quando o número de autores não
era mais do que poucas dezenas. Esses decretos foram vistos como uma anistia
que forjou os crimes ligados a todos os atos armados e cometidos por uma pessoa,
não importando de qual setor ela fosse originária.
Eles foram postos em questão nos casos apresentados à Corte IDH desde
o início dos anos 2000. Primeiramente, no caso de las Hermanas Serrano Cruz, de

15

Salmon, Elizabeth. Reflections of international humanitarian law and transitional justice,
IRRC, v. 88, n. 862, p.336, junho de 2006.

16

Corte IDH, La Cantuta vs. Peru, de 29 de novembro de 2006.

17

Países como Guatemala, Honduras, Nicarágua e Costa Rica também promulgaram leis
semelhantes.

18

Em 24 e 25 de maio de 1986, os cinco presidentes da América Central, reunidos em Esquipulas,
assinaram a Declaração de Esquipulas (igualmente conhecida como Esquipulas I). Esta
declaração, histórica para a região, lançou o processo de paz que chegaria um ano mais tarde,
em 7 de agosto de 1987, aos Acordos de Paz de Esquipulas (Esquipulas II) que marcaram
o início de uma longa caminhada em direção à paz nesta parte do continente americano.
Disponível em: http://www.sieca.org.gt/publico/Reuniones_Presidentes/ii/acuerdo.htm.
Acesso em 7 de outubro de 2011.

19

El Salvador, Decreto n° 805, “Ley de Amnistía para el Llogro de la Reconciliación Nacional”,
de 27 de outubro de 1987.

20

El Salvador, Decreto n° 486 “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”, de
20 de março de 1993.
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1° de março de 200521 e em seguida no caso de las Masacres de El Mozote y lugares
aledaños, de 1° de dezembro de 201122. Neste, a Corte de San José relembra que:
[…] [d]ada su manifiesta incompatibilidad con la Convención
Americana, las disposiciones de la Ley de Amnistía General para la
Consolidación de la Paz que impiden la investigación y sanción de
las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en [aquel]
caso carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir
representando un obstáculo para la investigación de [esos] hechos […] y
la identificación, juzgamiento y el castigo de los responsables, ni pueden
tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones
de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana que
puedan haber ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador23.

A Corte solicitou ao Estado salvarorenho que dita lei não podia representar
mais um obstáculo para a investigação nem para a identificação, julgamento e
eventual sanção dos responsáveis.
O resultado da presença das leis de anistia no ordenamento jurídico desses
países é um julgamento não satisfatório dos indivíduos que cometeram graves
violações a direitos humanos durante os regimes ditatoriais. No entanto, a tutela a
esses direitos pode ainda ser buscada, junto aos órgãos do sistema interamericano de
proteção de direitos humanos, pelos indivíduos originários dos países americanos,
nos quais a CADH foi ratificada (por exemplo a Venezuela). Nessa perspectiva, as
vítimas ou, na maior parte das vezes, seus familiares solicitam à Comissão IDH a
condenação de seus Estados respectivos, baseada, sobretudo, na violação ao seu
direito, às garantias e à proteção judicial.
Verificadas as feridas que ainda estão abertas nas sociedades latinoamericanas, assim como as consequentes dificuldades encontradas pelo sistema
interamericano de tutela de direitos humanos, perguntamo-nos se estas duas esferas
21

Corte IDH, Las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, de 1° de março de 2005.

22

Corte IDH, Las Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, de 1° de dezembro
de 2011.

23

Corte IDH, Las Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, supra, § 296.
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(os países e o sistema de proteção) encontraram, por fim, um ensinamento comum
para ultrapassar estas difíceis heranças em direção à reconstrução da democracia.
3. A Transposição do Passado Autoritário pela Promoção
e Proteção de Direitos Humanos
Afrontar as questões deixadas por um passado autoritário, distante ou
mais recente, não é uma tarefa simples em sociedades que ainda estão no meio do
percurso para chegar a uma plena democracia. Mesmo Estados, como o Brasil e a
Argentina, muito desenvolvidos nesse sentido são ainda palco para essas discussões.
Porém, tanto o sistema interamericano de proteção de direitos humanos quanto os
sistemas nacionais dos países latino-americanos encontraram medidas em comum
para ultrapassar esse passado autoritário, via a evolução da compreensão sobre as
leis de anistia e uma efetiva justiça transicional com a busca pela verdade. Duas
formas latentes do desenvolvimento da democracia nas duas esferas.
A percepção do sistema interamericano de direitos humanos sobre as leis de
anistia desenvolve-se lentamente desde o início dos anos oitenta, em um momento
de abertura à democracia em diversos países da América Latina. Assim, tais leis
promulgadas para, muitas vezes, resguardar os responsáveis de graves violações
a direitos humanos de um julgamento, motivaram a Comissão IDH a publicar
vários relatórios desde 198124, bem como a Corte IDH a apreciar alguns casos25.
24

Comissão IDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guatemala,
1981, OEA/Ser.L/V/II.53, Doc. 21 rev. 2, de 13 de otubro de 1981, § 132; Relatório anual da
Comissão IDH 1985-1986; Relatório anual da Comissão IDH 1992-1993, OEA/Ser.L/V/II.83,
Doc. 14, de 12 de março 1993, § 54; Relatório anual da Comissão IDH 1996, OEA/Ser.L/V/
II.95, Doc. 7 rev, de 14 de março 1997, § 49; Informe n.1/99, Caso 10.480, El Salvador, de 27
de janeiro de 1999, § 107; Informe n° 61/01, Caso 11.771, Chile, de 16 de abril de 2001, § 47.

25

Corte IDH, Velasquez Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julho de 1988; Castillo Paez vs. Peru,
de 27 de novembro de 1998. Série C N.43; Barrios Altos vs. Peru, de 14 de março de 2001,
Série C N.75; La Cantuta vs. Peru, de 29 de novembro de 2006. Série C N.162; Almonacid
Arellano e outros vs. Chile, de 26 de setembro de 2006; Gomes Lund e outros (Guerrilha do
Araguaia) vs. Brasil, Resolução de Medidas Provisórias, de 15 de julho de 2009.
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A Comissão IDH concluiu que as leis de anistia violam o direito à proteção
judicial previsto no artigo 25 da Convenção Interamericana pois “la existencia de
impedimentos fácticos o legales –tales como la expedición de leyes de amnistía— al
acceso de información sobre los hechos y circunstancias que rodearon la violación
de un derecho fundamental, y que impidan poner en marcha los recursos judiciales
de la jurisdicción interna”26.
Assim, os Estados que buscaram pacificação e reconciliação nacional
através das leis de anistia, deixariam desamparadas as vítimas de sérias violações a
direitos humanos. Por conseguinte, tornaram ineficaz a sua obrigação - enquanto
Estados partes à Convenção Interamericana - de respeitar os direitos e liberdades
e o dever de adotar disposições de direitos prevista no artigo 1.1 e 2 da dita
Convenção27.
Da sua parte, a Corte IDH teve igualmente a oportunidade de construir
uma rica jurisprudência sobre as leis de anistia. Como já vinha sendo anunciado
pela Comissão IDH, a Corte concluiu, inicialmente e, sobretudo, com os casos
Velasquez Rodríguez contra Honduras, Castillo Paez e Barrios Altos, os dois contra
o Peru, que as leis de anistia violam numerosos direitos previstos na Convenção
Interamericana28.
A começar pelo direito às garantias e proteção judiciais previstos nos seus
artigos 8 e 25. Nas suas palavras no caso Barrios Altos, a Corte concluiu que “las
leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y
26

Comissão IDH, Informe N.25/98, Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572,
11.573,11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 y 11.705 (Chile), Informe Anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1998, OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 6 rev., 16
abril 1999.

27

Comissão IDH, Informe Anual 1985-1986, pág. 204; Informe 28/92 (Argentina), Informe
29/92 (Uruguai) Informe Anual 1992-1993; Informe N.36/96, Caso 10.843 (Chile), Informe
Anual 1996, párr. 49; Informe 1/99, caso 10.480 (El Salvador) Informe Anual 1998, párr.
107; Informe n.61/01, Caso 11.771, (Chile), de 16 de abril de 2001, § 47.

28

Corte IDH, Velasquez Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julho de 1988; Castillo Paez vs.
Peru, de 27 de novembro de 1998. Série C N.43; Barrios Altos vs. Peru, de 14 de março de
2001, Série C N.75.
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las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez […]; violaron
el derecho a la protección judicial […]”. Em seguida, a Corte de São José declarou
que estas leis “impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y
sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos […] y obstruyeron
el esclarecimiento de los hechos del caso”. O Estado violaria assim a sua obrigação de
respeitar os direitos e liberdades previstos na Convenção Interamericana, conforme
o artigo 1.1 desta. Ademais, o Estado violaria o artigo 2 que prevê a obrigação
de adequar o seu direito interno. Enfim, se ainda existia alguma dúvida, a Corte
IDH insistiu no fato de que as leis de anistia são incompatíveis com a Convenção
Interamericana e carecem assim de efeitos jurídicos29.
A partir de 2006, com os casos Almonacid Arellano e outros contra Chile,
La Cantuta contra Peru, Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) contra
Brasil e Gelman contra Uruguai a Corte de São José evolui sua jurisprudência30.
Mais especificamente com a decisão Almonacid Arellano e outros contra Chile, a
Corte IDH adotou uma reflexão importante sobre os crimes cometidos no contexto
dos regimes autoritários vividos pelos países latino-americanos. Pela primeira
vez, a Corte verificou que esses crimes podiam ser comparados a crimes contra a
humanidade, caso eles fossem cometidos em um contexto de prática sistemática,
resultado de um sistema político baseado no terror e na perseguição, e conforme
as políticas do governo31.
Além disso, no caso La Cantuta contra Peru, o juiz Sergio Garcia Ramirez
observou em seu voto que a Corte estabeleceu o que ele chama de “critério
29

Corte IDH, Barrios Altos supra, § 42.

30

Corte IDH, Almonacid Arellano e outros vs. Chile, de 26 de setembro de 2006; La Cantuta
vs. Peru, de 29 de novembro de 2006, Série C N.162; Gomes Lund e outros (Guerrilha do
Araguaia) vs. Brasil, Resolução de Medidas Provisórias, de 15 de julho de 2009. Nos dias 20 e
21 de maio de 2010, durante seu LXXXVII período de sessões ordinárias, ocorreu a audiência
pública com as alegadas vítimas, seus representantes, suas testemunhas, a Comissão IDH e
o Estado; Gelman vs. Uruguai de 24 de fevereiro de 2011.

31

Corte IDH, Almonacid Arellano e outros vs. Chile, op. cit., § 129 e § 26 do voto do juiz
Antônio Augusto Cançado Trindade.
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interamericano sobre as autoanistias”. A partir desse critério, uma importante
inovação se configura atualmente em uma garantia cada vez mais conhecida,
admitida e aplicada no sistema de proteção de direitos humanos. O critério da
Corte se baseou sobre três princípios: primeiro, a validade dos deveres de respeito
e de garantia estabelecidos no artigo 1° da CADH, a despeito dos obstáculos de
direito interno que poderiam impedir a conclusão necessária destas obrigações
assumidas pelo Estado, no exercício da sua soberania; segundo, o fim da impunidade
para os crimes de grande gravidade – as graves violações a direitos humanos – que
poderiam estar na origem destes obstáculos; e, enfim, o terceiro princípio é o dever
do Estado de introduzir no seu regulamento interno disposições necessárias para
conquistar a validade dos deveres mencionados e o fim da impunidade, conforme
previsto no artigo 2º da CADH32.
Assim, para promover a justiça, a paz e a reconciliação, os governos e as
sociedades civis trazem respostas judiciárias e não judiciárias às violações ao Direito
Internacional dos Direitos Humanos e ao Direito Internacional Humanitário. O
objetivo é, por fim, obter uma justiça compreensiva e extensiva chamada “justiça
transicional”. A escolha quanto à forma de administrar esses períodos de transição
(de um regime autoritário a uma sociedade democrática) está intimamente ligada
ao desejo de reconhecer (recordar-se das violências ou esquecê-las) ou de acertar
as contas (impor ou não sanções às pessoas responsáveis). O universo, do qual
esses dois problemas são limítrofes, comporta então diversas medidas como as
persecuções contra os culpados individuais, o acordo de reparações às vítimas (ou
às suas famílias) de violências apoiadas pelo Estado, o estabelecimento de iniciativas
de busca da verdade sobre as violências ocorridas, a reforma das instituições (como
a polícia e os tribunais) e a exclusão dos culpados de postos de influência33. Essas
abordagens são cada vez mais utilizadas no seio das sociedades interamericanas
do pós-ditaduras militares.
32

Corte IDH, La Cantuta vs. Peru, op. cit, § 2 do Votodo juiz Sergio Garcia Ramrez.

33

OLSON, Laura M. « Réveiller le dragon qui dort ? Questions de justice transitionnelle :
répression pénale ou amnistie ? », IRRC, june 2006, vol. 88, 2006, p. 278.
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O antigo Comissário de direitos humanos junto ao Conselho da Europa,
Thomas Hammarberg, fazendo referência a leis de anistia de países europeus
afirmou que “Os países que passam de um regime totalitário a uma democracia
autêntica têm contas a acertar com o passado. É necessário, certamente, traduzir
em justiça os autores de graves violações a direitos humanos […]”.34
Entretanto, é sempre importante colocar em evidência que as medidas
tomadas por esses dois tipos de sociedades para ultrapassar esses passados
autoritários e reconstruir suas democracias foram - e ainda são - assuntos delicados,
tendo em vista que a “descoberta deste passado é indispensável, mas ela acontece
em um clima de suspeita e de amargura, de vergonha e de dor”35.
Diversas pessoas associam a reconciliação ao perdão e ao esquecimento
(“não acorde o dragão que dorme”, diz Laura Olson no título da obra36); no entanto,
outras têm o entendimento oposto. Todavia, é inegável que não exista modelo
universal único de reconciliação, não somente pelo fato dos diversos contextos, mas,
também, por causa de diferentes interpretações; por exemplo, se seu objetivo for o
de conquistar uma reconciliação individual ou nacional política. A reconciliação,
enquanto objetivo, deve ser elaborada e não imposta. O conhecimento da informação
é indispensável à reconciliação, pois a vítima deve saber o que ela perdoa. Assim,
a verdade parece ser um ingrediente necessário à reconciliação37.
Entre todas essas possibilidades, as sociedades interamericanas, apoiadas
pelo sistema regional de proteção de direitos humanos, escolheram diferentes
34

Hammarberg, Thomas. Point de Vue du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de
l’Europe, 2007. Disponível em http://www.coe.int/t/commissioner/viewpoints/070319_FR.asp.
Acesso em: 07 out. 2011. (Tradução livre).

35

Courrier international, n° 752, 31 mars au 6 avril, 2005.

36

Laura Olson cita Tina Rosenberg (Dealing with the Past: Truth and Reconciliation in South
Africa, Levy & Scheffer, 1991): “Diversos governos e alguns indivíduos declararam que virar
a página do passado é o melhor meio de não perturbar um delicado processo de transição
ou de não encontrar uma antiga ditadura. Esta atitude é fundada sobre o princípio de que se
um dragão dorme, é melhor não acordá-lo” (tradução livre). Olson, Laura, op. cit., p. 276.

37

Idem, p. 278.
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métodos para recuperarem-se das feridas deixadas pelos regimes autoritários,
buscando a reconstrução da democracia. Todavia, o que marca como ensinamento
comum entre as diferentes sociedades é o desejo de por um termo à impunidade
através do estabelecimento da verdade.
4. A Relação entre a Justiça e a Verdade
No curso dos anos, a comunidade internacional criou dois tipos de
instituições para enfrentar as violações a direitos humanos: as cortes internacionais
de direitos humanos (como a Corte Europeia e a Corte Interamericana) e as cortes
internacionais penais. Não obstante, nas últimas décadas, emergiram algumas
instituições híbridas, geralmente conhecidas como “Comissões da Verdade”.
Estas comissões foram mais difundidas, sobretudo na América Latina. Por causa
das ditaduras militares e suas leis de autoanistia38, muitas informações ainda são
desconhecidas. As Comissões da Verdade desenvolveram um papel essencial na
tutela aos direitos humanos no continente39.
As Comissões da Verdade são adotadas em dois contextos específicos,
seja nos Estados em que houve uma mudança de regime, isto é, de um poder
autoritário ou militar para uma democracia (como em El Salvador, na Argentina,
no Chile, etc), seja nos Estados que sofreram conflitos civis ou étnicos, como na
Guatemala e na Colômbia40. Abaixo, daremos alguns exemplos.
38

Ainda, Laura Olson afirma que se os “Estados devem persecutar os autores destas infrações,
lhe é proibido adotar leis de anistia para estes atos. Entretanto, se há um dever mínimo de
‘acertar as contas’ em relação a atos de caráter não penal, seus autores poderiam ser solicitados
a comparecer frente a instâncias civis, como uma comissão da verdade, ou ser submetidos a
leis de lustração ou a mecanismos semelhantes, sem que o Estado viole uma obrigação jurídica
internacional particular”, Laura Olson, op. cit., p. 280.

39

Para informações mais aprofundadas, ver Truth Commissions: a Comparative Assessment,
estudo publicado pelo Human Rights Program da Harvard Law School, em 1997.

40

Parlevliet, Michelle. Considering Truth. Dealing with a Legacy of Gross Human Rights
Violations, NQHR, v. 16, n. 2, 1998, p. 141.
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Na Argentina, em 1983, foi criada a Conadep – Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas. Trata-se de uma comissão da verdade que tem por
objetivo investigar o destino das vítimas de desaparecimento forçado e de outras
violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar de 1976 a 1983.
No Uruguai, a Comisión para la Paz foi criada em em 9 de agosto de 2000
e manteve suas funções até 30 de agosto de 2002. Tratava-se de uma comissão cuja
missão era de preservar a memória histórica do país e consolidar a pacificação
nacional selando definitivamente a paz entre os uruguaios.
No Paraguai, a Comisión de Verdad y Justicia foi estabelecida em 16 de
outubro de 2003. Ela foi encarregada de investigar sobre os fatos que constituiram
ou poderiam ter costituído violações aos direitos humanos cometidas pelos agentes
estatais ou de órgãos pré-estatais entre maio de 1954 e outubro de 2003. Além
disso, ela deveria realizar recomendações sobre a adoção de medidas visando
impedir que os fatos se reproduzissem. Um relatório final, intitulado Anivé Haguä
Oiko (“Nunca mais”) foi entregue aos representantes dos três poderes paraguaios
em 2008. Em vista de conservar a documentação, de divulgar este relatório e de
aplicar as recomendações nele formuladas, o Defensor do Povo criou a Dirección
general de verdad, justicia y reparacióon.
No Brasil, a Comissão Nacional da Verdade é a mais recente entre as outras
comissões dos países sul americanos. Embora a forte demanda da sociedade civil
desde há muito tempo, foi somente em 2011 que a comissão foi criada e isto graças
à Corte IDH que condanou o Estado brasileiro no caso Gomes Lund e outros em
2010. Esta comissão tem por missão de investigar as violações aos direitos humanos
ocorridas entre setembro de 1946 e outobro de 1988 a fim de tornar efetivo o
direito à memória e à verdade histórica e de promover a reconciliação nacional.
No entanto, não importa como seja a composição das Comissões da
Verdade, elas terão sempre as mesmas características em comum: têm origem ad
hoc, interessam-se pelos abusos, são centradas no passado, são temporárias, são
188

REVISTA DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ

instituídas pelo governo ou pela oposição de diversos setores do país e permitem
mais um acesso ao reconhecimento da verdade do que a sua descoberta41.
Laura Olson42, citando Louis Joinet, relator da Comissão de Direitos
Humanos das Nações Unidas, no Relatório intitulado “Question de l’impunité des
auteurs des violations des droits de l’homme”43, afirmou que a impunidade é inaceitável
não somente porque ela está em contradição com a própria ideia de justiça, mas
também porque ela é contrária ao respeito aos direitos mais fundamentais das
vítimas. Joinet define para as vítimas um “direito de saber”, um “direito à justiça”
e um “direito à reparação” e, conforme sua interpretação, estes direitos exigem
dos Estados a adoção de diversas medidas, a fim de esclarecer a verdade, de lutar
contra a impunidade e de garantir que as violações não se repitam mais. O “direito
de saber” não é somente um direito fundamental para as vítimas individualmente,
mas é também um direito coletivo que “encontra sua origem na história para
evitar que, no futuro, as violações se reproduzam”. Em contrapartida, o Estado é
encarregado do “direito à memória”, a fim de se armar contra essas mudanças de
direção da história que têm por nome “revisionismo”. Efetivamente, o conhecimento
de um povo sobre a história de sua opressão faz parte de seu patrimônio e assim
deve ser preservado. O “direito à justiça” compreende o direito de cada vítima a
um recurso justo e eficaz.
A ideia do “direito de saber”, fundada pelo relator Joinet, recebe um direito
correspondente no seio do sistema interamericano de tutela de direitos humanos
bastante utilizado. O “direito à verdade” consiste no direito às vítimas de conhecer
os detalhes das violações ocorridas (os eventos, os lugares, etc) junto do Estado.
41

Apesar da Lei 9.140, de 1995 obrigar o Estado a reconhecer sua responsabilidade pela morte
de opositores ao regime ditatorial, o Brasil somente criou a Commissão da Verdade em
2011graças à Lei 12.528 de 2011.

42

OLSON, Laura Op. cit., p. 283.

43

Relatório final estabelecido de acordo com a aplicação da decisão 1996/119 da Subcomissão luta contra as medidas discriminatorias e a proteção das minorias, ONU, E/CN.4/
Sub.2/1997/20. Genebra: 1997.
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Este direito não termina com a obtenção de uma condenação em espécie, mas com
toda a indenização, compreendendo o direito à justiça e a conhecer a verdade. Por
“vítima”, entende-se as vítimas, suas famílias e toda a sociedade também; razão
pela qual o direito à verdade é concebido como um direito coletivo44.
Além disto, segundo Michel Frühling, Alto Comissário das Nações Unidas
para Direitos Humanos na Colômbia, o direito à verdade é um bem jurídico
inalienável. É um direito ao qual a pessoa não pode renunciar. O Alto Comissário
observa que o direito à verdade das vítimas reflete o dever de conceder as garantias
para que tal direito seja efetivo. Ele atenta também que a verdade, a justiça e a
reparação são bens eminentes de toda sociedade fundada sobre as bases de um
ordenamento justo e de coexistência pacífica. Entre esses três bens, há fortes laços
de conexão e de interdependência. Não é possível chegar à justiça sem a verdade;
assim como chegar à reparação sem a justiça45.
Além da preservação da memória por esses meios, o sistema interamericano
de proteção de direitos humanos, por um lado, estabeleceu novas legislações em
favor da restauração e do fortalecimento da democracia e, por outro lado, através
da Corte de São José, pronunciou-se sobre o tema em diversos casos. No que se
refere à sua legislação, podemos citar, enquanto documento com força vinculante,
a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, de
9 de junho de 1994 (Convenção de Belém do Pará), que torna mais fácil o acesso
das vítimas às informações e, consequentemente, à verdade, e, enquanto texto
não vinculante, a OEA adotou a Resolução sobre o Direito à Verdade, de 5 de
junho de 200746, que “reconhece a importância de respeitar e garantir o direito à
44

Sobre o direito à verdade no Direito Internacional, ver Naqvi, Yasmin. El derecho a la verdad
en el derecho internacional: ¿realidad o ficción? Revue de la Croix Rouge. n°. 862, junho de
2006.

45

Frühling, Michael. Reflexiones sobre los principios concernientes al derecho a la verdad,
a la justicia y a la reparacion, Conferência internacional - La Corte Penal Internacional:
instrumento de paz para Colômbia, Bogotá, D.C. 16 de setembro de 2003.

46

Organização dos Estados Americanos. Resolução “Direito à Verdade”, aprovada pela 4ª seção
plenária, de 5 de junho de 2007, OEA, AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07). Washington: 2007.
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verdade, a fim de contribuir para acabar com a impunidade e promover e proteger
os direitos humanos”47.
A Comissão e a Corte interamericanas também reagiram em relação
ao direito à verdade. No seu relatório sobre o processo de desmobilização dos
paramilitares na Colômbia, a Comissão IDH afirmou que as sociedades afetadas
pela violência têm, em seu todo, o irrenunciável direito de conhecer a verdade do
fato ocorrido assim como as razões e circunstâncias nas quais os delitos foram
cometidos a fim de evitar que esses fatos voltem a ocorrer futuramente48.
No que se refere à sua jurisprudência, a Corte IDH expressou-se sobre
o direito à verdade em diversas ocasiões49. Ela conclui que o direito à verdade “se
encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los
órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de
los responsables conforme a los parámetros de los artículos 8 y 25 de la Convención”50.
Enfim, a verdade como valor e, às vezes, como direito é tomada em um
sentido muito vasto no sistema interamericano de proteção de direitos humanos.
Uma vez que a verdade esclarece a História, ela a descobre, preserva-a, torna-a
acessível à população e cria espaços de discussão. Esse sistema de proteção fez sua
escolha: a verdade em vez do esquecimento. Para tanto, respeitando os direitos e
os princípios mais preciosos, como o direito à vida, às garantias processuais, às
liberdades e, sobretudo, à liberdade de expressão e à democracia.

47

Organização dos Estados Americanos. Resolução “Direito à Verdade”, op. cit. §1°: “Reconocer
la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la
impunidad y promover y proteger los derechos humanos.”

48

Comissão IDH, Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, OEA/Ser.L/V/
II.120, Doc. 60, 13de dezembro de 2004, § 32 (tradução livre do autor).

49

Corte IDH, Velasquez Rodriguez vs. Honduras, de 29 de julho de 1988; Castillo Paez vs.
Peru, de 27 de novembro de 1998; Bamaca Velasquez vs. Guatemala, de 25 de novembro
de 2000; Chumbipuna Aguirre e outros vs. Peru, de 14 de março de 200; Carpio Nicolle vs.
Guatemala, de 22 de novembro de 2004.

50

Corte IDH, Bamaca Velasquez vs. Guatemala, supra, § 201.
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5. A Preservação da Memória como Meio de Descobrir a
Verdade
Na América Latina, então, optou-se pela ideia de “iluminar” o passado
com a descoberta da verdade. Além das realizações do sistema interamericano,
mesmo no seio dos países houve uma organização em vista de não se esquecer o
passado, através dos governos ou da sociedade civil. Assim, os lugares de memória
são numerosos (mesmo que os acontecimentos sejam ainda bastante recentes).
Na Argentina, mais precisamente em Buenos Aires, em 2004, a Escuela
de Mecánica de la Armada – ESMA, centro de detenção clandestino durante a
ditadura, foi transformada em Espaço para a Memória e a Promoção dos Direitos
Humanos, e, em 2008, tornou-se sede do Instituto de Políticas Públicas do Mercosul.
Em 2003, a Fundación Memoria Histórica Social Argentina, com o apoio da Cidade
de Buenos Aires, criou um espaço de memória e reflexão chamado Paseo de los
Derechos Humanos- um bosque em homenagem às vítimas da opressão militar.
O Movimento Abuelas de la Plaza de Mayo tornou-se quase que uma instituição
no país: todas as quintas-feiras, desde o final da Ditadura, as avós se reuniam para
pressionar o governo a adotar medidas em relação aos netos desaparecidos. Esse
movimento perdeu o sentido em 2006, quando o governo democrático se mostrou
a favor do tema. Em Córdoba, o centro clandestino de detenção mais polêmico
do país, La Perla, tornou-se também local de memória.
No Chile, o estádio mais importante de Santiago, Estadio Nacional, que
foi palco de detenções clandestinas, tornou-se, em 2008, um local de memória
e homenagem, assim como o Cementerio General de Santiago que, desde 1994,
abriga o Museo Abierto, grande memorial onde estão gravados os nomes de todas
as pessoas detidas, desaparecidas ou executadas. No vilarejo de Piságua, região
portuária no norte do país, onde esteve instalado um campo de concentração e
de detenção ilegal51 com cerca de 2.500 pessoas, entre 1973 e 1974, supõe-se que
centenas de corpos estão sob as águas e outros ainda em valas comuns.
51
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Em outros regimes, o vilarejo fora tomado como centro de detenção de homossexuais e
comunistas.
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No Uruguai, foi inaugurado em 2001, no Cerro de Montevideo, um
memorial chamado Memorial de los Desaparecidos, composto de duas grandes
placas de vidro nas quais estão gravados os nomes de todos os desaparecidos. Em
2007, o prefeito de Montevidéu e a Asociación Civil Memoria de la Resistencia
1973-1985 abriram as portas de um segundo local de memória, o Centro Cultural
y Museo de la Memoria – Mume 52.
No Brasil, apesar da violência do regime dos anos de chumbo, não é muito
evidente encontrar locais de memória. A sociedade civil se organiza, certamente,
mas os governos democráticos caminham muito lentamente em direção a um
completo esclarecimento da verdade53. Há entretanto nas cidades de São Paulo,
Porto Alegre e Recife um mapeamento dos lugares relacionados à ditadura no país54.
A ideia de “iluminar” o passado não se dá somente com iniciativas
individuais de cada Estado. O Mercosul, grupo de integração econômica regional
no qual grande parte dos países sul-americanos são membros plenos (Argentina,
Brasil, Uruguai, Paraguai, Venezuela e, em breve, Bolívia) enquanto que o restante
dos países são associados, através de dois de seus organismos, também trabalha
para que o passado ligado às ditaduras militares não seja esquecido. Desde 2007
a Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos desde grupo de integração
decidiu colocar em sua pauta de trabalho, a Comissão permanente verdade, memória
e justiça. Ela tem como objetivo inicial de ser um local de trocas de experiências,
de informações e de cooperação entre esses países. Paralelamente, desde 2010, o
Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos adotou como um de seus quatro
eixos prioritários a questão das políticas de memória, de justiça e de reparação
de graves violações de direitos humanos. Estes dois atores cooperam em vários
52

Em 1996, um período da ditadura uruguaia foi exibido no filme “Tupamaros”, produção
alemã-uruguaia de Heidi Specogna e Rainer Hoffman.

53

No Brasil, em 29 de agosto de 2008, a Secretaria de Direitos Humanos lançou o livro “Direito
à Memória e à Verdade”, que narra os onze anos de trabalho da Comissão Especial Mortos
e Desaparecidos Políticos. Trata-se de um documento oficial e inédito no qual o governo
brasileiro explicita a ditadura militar de 1964 pela ótica das vítimas.

54

Ver em http://www.cartografiasdaditadura.org.br/outras-memorias/ acessado em 24 de abril
de 2016.
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projetos, como o estudo “Princípios fundamentais para as políticas públicas sobre
os sítios de memória” apresentado em 2012; a base de dados chamada Acervo
Documental Condor, com mais de 219 fundos documentais dos países da região
implicados na Operação Condor e disponível no sítio eletrônico do Instituto desde
2013, e o Memorial dedicado às vítimas desta operação situado em Porto Alegre.
6. Conclusão
A comissões da verdade que investigam sobre as violações cometidas
durante as ditaduras militares estão hoje presentes em quase todos os países do
sub-continente americano. O que demonstra a mudança na percepção que ocorreu
depois da renovação da democracia nestes países entre os anos 1980 e 1990: se
antes os direitos humanos eram uma ferramenta contra os Estados, hoje são esses
Estados que utilizam dessa mesma ferramenta para conceber as suas políticas
nacionais. Esta mudança se dá em grande parte aos sistemas regional e universal
de proteção de direitos humanos.
Precisamente o sistema interamericano já adquiriu certa solidez e
maturidade em relação a seus princípios e respeito pelos Estados que aceitaram
sua competência. Muitos dos assuntos, que têm espaço para discussão no seu seio,
são consequências ainda vivas das ditaduras militares: desaparecimentos forçados,
execuções extrajudiciais e torturas. O sistema, no seu conjunto, trabalha para que as
sociedades conquistem cada vez mais o espírito democrático e para que o passado
não mais se repita. Desde a “descoberta” do continente pelos europeus, a população
americana viveu situações de intolerância por diversas vezes. Isso significa que
o sistema interamericano de proteção de direitos humanos tomou a direção da
proteção plena dos indivíduos e a promoção de seus direitos, distanciando-se o
máximo possível dos novos abusos dos regimes autoritários.
Como diz o poeta chileno Andrés Bianque “¿Cuántas maneras hay de
matar a un ser humano? Sólo una. ¡Olvidándolo!”55.
55
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Bianque, Andrés. Poesía en Luto, 2001, “Quantas maneiras há para matar um ser humano?
Só uma. Esquecendo-o!” (tradução livre).
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Resumo
A expansão da positivação de tratados de Direitos Humanos após a Segunda
Guerra Mundial por intermédio da ONU, possibilitou a criação de diversos
dispositivos internacionais de proteção ao refugiado, indivíduos em situação de
emergência por serem vítimas de perseguição em seu próprio país. O Direito
Internacional possui um papel decisivo na construção de um espaço universal
para que estas pessoas possam encontrar a devida proteção e garantia de direitos
em Estados para onde foram. Os atuais eventos humanitários provocados pela
fuga em massa de milhares de indivíduos do Oriente Médio e África para a
Europa, devido às atrocidades do Daesh (Estado Islâmico) ou de outros conflitos,
geraram uma atitude de repulsa por boa parte dos países europeus que recursam
prestar qualquer tipo de auxílio e violando as convenções comunitárias da União
Europeia. As normas de proteção aos refugiados, igualmente com outros tratados
de Direitos Humanos, tornam o Direito Internacional um sistema jurídico mais
humanista na inclusão do indivíduo como o centro deste núcleo normativo.
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Palavras-chave: Direitos Humanos. Nações Unidas. Direito Internacional.
Refugiados. União Europeia.
Abstract
The expansion of the Human Rights Treaties in a post-World War II through
the UN has enabled the creation of several international refugee protection legal
provisions, such individuals in a state of emergency for being victims of persecution
in their own Country. The International Law represents a massive rol in building
a universal enviroment so that these people can find the suitable protection and
guarantee of their rights in States where they have been. The current humanitarian
events caused by the mass escape of thousands of people from the Middle East and
Africa to Europe, due to the atrocities of the Daesh (Islamic State) and by other
conflicts, have caused a repulsive attitude by many European Countries that refuse
to lend any kind of help in breach of the Conventions of the European Union. The
refugee legal provisions, as well as other Human Rights Treaties, have became the
International Law a human legal system when it was included the individual as the
center of this normative core.
Key words: Human Rights. United Nations. International law. Refugees. European
Union.
1. INTRODUÇÃO
“Deem-me seus cansados, seus pobres. Suas massas em desordem,
ansiando por respirar livres. Os infelizes rejeitados de suas costas cheias.
Mandem-me esses, os desabrigados, os tangidos pela tempestade. Eu
suspenderei minha lâmpada ao lado da porta de ouro.”

O Direito Internacional, ao longo de sua história, evoluiu dentro da
realidade social do grupo de indivíduos no cenário internacional e na medida em que
suas normas são criadas e aceitas pelos Estados. O desafio do Direito Internacional
é agregar cada vez mais um número significativo de Estados em torno de um valor
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mundial a ser protegido, possibilitando uma produção normativa conjunta por
celebrações de inúmeros Tratados Multilaterais na defesa de temas muito frágeis,
como a proteção do indivíduo frente ao poder dos Estados.
A proteção à pessoa humana em seus direitos individuais, inseridos dentro
do núcleo dos Direitos Humanos se tornou esse valor e sendo necessária a sua
imediata positivação e efetivação. Essa operatividade ocorreu logo após os eventos
da segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, com relevos
atribuídos ao surgimento do Direito Humanitário idealizado por Henry Dunant.
O indivíduo envolvido de forma direta ou não nas guerras gerou a necessidade de
sua regulamentação e discussão de sua proteção de forma mais perene.
Apesar da grande divergência na doutrina sobre o assunto, o indivíduo,
como destinatário de normas internacionais e com atribuições de direitos e
obrigações, se tornou o centro de um novo ordenamento jurídico criado pela
ONU com a Declaração Universal em 1948 e que foi base para a construção de
inúmeros tratados similares a nível regional e internacional.
Os eventos internacionais que colocam o indivíduo em situação de perigo
agravou consideravelmente nos últimos anos, principalmente no Oriente Médio
por intermédio da guerra civil na Síria e Iraque pela criação do Daesh1. A Síria está
em guerra civil desde o início de 2011. As manifestações originais eram pacíficas
por protestos de maior liberdade e democracia do governo de Assad, mas a ação
violenta do exército desencadeou a revolta de grupos rebeldes que logo tiveram
apoio de grupos terroristas e a população, muitas das vezes, tinha que integrar
esse conflito, seja pelo lado do exército ou pelos rebeldes.
Para escaparem da perseguição e extermínio do Daesh, milhões de pessoas
se deslocaram daqueles países e buscaram abrigo na região, e mais de 300 mil,
fugiram para a Europa, levando o caso humanitário ao continente em meio às
1

O termo Daesh é usado pelo mundo árabe para se referir ao “Estado Islâmico”, já que este
ente não é considerado “Estado” e nem “Islâmico”. Daesh é foneticamente igual à palavra
áragbe que significa “esmagar”. Obviamente os membros do “Estado Islâmico” não aceitam
tal denominação.
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denúncias de violações às regras de refúgio da União Europeia e de sua Carta de
Direitos Fundamentais pelos seus próprios Estados.
O ACNUR2 calcula que, em 2015, cerca de 205.000 refugiados entraram
na Grécia, em sua maioria 69% de sírios e 18% de iraquianos. Esta crise somente
é igualada após a Segunda Guerra Mundial e levantou profundos debates na
Europa e no mundo a respeito da urgência de acolhimento e tratamento eficaz
aos refugiados.
A foto que mostrou a morte do menino sírio Alyan Kurdi na Turquia,
além de causar comoção no mundo, acelerou os debates sobre a urgência de
acolhimento pelos europeus dos refugiados. A questão dos refugiados reclama
atenção imediata na garantia do Direito ao Acolhimento de inegável separação
do núcleo de proteção dos Direitos Humanos como aspecto da humanização do
Direito Internacional, antes preocupado apenas em regular interesses dos Estados.
2.1. A questão dos Refugiados na Europa durante as duas
grandes guerras mundiais no Século XX
A questão dos refugiados é o que se chama de Direito ao Acolhimento.
Inegável e inseparável do núcleo de proteção dos Direitos Humanos. Até o século
XX, a questão dos refugiados não foi normatizada pelo Direito Internacional,
assim, o tratamento e acolhimento deles dependia somente da generosidade das
pessoas e de escassas leis internas.
Esclarece Grahl Madsen (1982)3 que, após a Primeira Guerra, as
consequências da Revolta Bolchevique e os massacres do Império Otomano, o fluxo
de pessoas fugindo destes países aumentou em direção à Europa e a intervenção
da Liga das Nações passou a disciplinar a questão ao criar o Alto Comissariado
para os Refugiados em 1921. O novo panorama internacional foi estabelecido,
2

Cf. informações disponível em: www.acnur.org/o-acnur. Acesso em: 11/4/2016.

3

GRAHL-MADSEN, A. The league of Nations and the refugees in association for the study of
the world refugee problem. AWR Bulletin, vol. 20:29, p. 86-96,1982.
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com priorização do Direito, nas relações internacionais, cujo objetivo da Liga
era estabelecer a paz mundial baseada nas ações do Estado com base no Direito
Internacional (BROWN, 1998)4. Em 1922, o número de refugiados aumentou
consideravelmente com a guerra Greco-Turca. Os refugiados da época, na Europa
mais especificadamente, eram compostos por vários grupos vindos da Rússia,
Grécia, Turquia, Armênia e Alemanha.
Dentre os principais fatores que criaram esse fluxo de refugiados estava a
situação ao povo judeu, submetidos por meio de violentas perseguições ocorridas,
sobretudo na Rússia czarista de onde surgiram os chamados pogroms5, entre
1881 e 1884, causando uma grande emigração de judeus para outros locais da
Europa, sobretudo para a Alemanha onde auxiliaram a construir diversas fábricas
e indústrias (SALOMÃO, 2014)6.
Na atual crise dos refugiados, a Alemanha se torna mais sensível a esse
problema, talvez devido as fatores históricos provocados tanto pela Primeira quanto
pela Segunda Guerra Mundial sobre o fato de que a população alemã também foi
refugiada em vários países e passou por precárias situações humanitárias, conforme
o estudo de H. P. Willmott7 em que:
[...] mais de 700 mil alemães morreram de doenças relacionadas à
subnutrição entre 1914 e 1918 [...] a falta de carvão e de sabão significou
que os civis alemães não só estavam passando fome como também
estavam com frio e sujos [...] (WILLMOTT, 2008, p. 287)
4

BROWN, Chris. Human Rights and Human Dignity: An Analysis of the “Human-Rights
Cule” and its Critics. Paper presented at Universal Human Rights Conference, Univesity of
Otago, 3-6 july 1998.

5

O termo russo “Pogrom’ designa um ataque violento à pessoas com a destruição simultânea de
vários locais, como casas, lojas, escolas. Os ataques podem ser espontâneos ou premeditados.
O termo é usado para identificar ataques contra judeus, protestantes e outras minorias étnicas
na Europa.

6

SALOMÃO, Wiliander França. Os conflitos entre Palestinos e Israelenses: trajetória dos fatos
históricos e do Direito Internacional. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 2014, p. 38.

7

H.P.Willmott. Primeira Guerra Mundial. Tradução Cecília Bartalotti, Myrian Campello e
Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008, p. 287.
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3 A HUMANIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL
3.1 A normatividade da proteção aos Refugiados
Até o século XX, a questão dos refugiados não era positivada pelo Direito
Internacional. A proteção internacional do refugiado, de acordo com Pellet (2003,
p. 691) teve início após a Primeira Guerra por intermédio da Liga das Nações que
criou regulamentos a esse respeito, principalmente pelo Alto Comissariado para os
Refugiados em 1921. Em 1922, o número de refugiados aumentou consideravelmente
com a guerra Greco-Turca e a Revolução Russa de 1917.
Na visão dos acontecimentos, a presença de milhares de refugiados na
Europa após a Segunda Guerra provocou grande atuação da ONU em referência
à proteção das pessoas deslocadas de seus países através da criação do Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), cujas atividades
tiveram início em 1950, com objetivo de conduzir ações internacionais em prol
da proteção de refugiados dispersados em dezenas de países.
O primeiro tratado a respeito do tema foi a Convenção do Estatuto dos
Refugiados criado pela ONU em 1951 que elencou os requisitos para um indivíduo
ser considerada um refugiado estão descritos no artigo 1º8:
Art. 1º - Definição do termo “refugiado” A. Para os fins da presente
Convenção, o termo “refugiado” se aplicará a qualquer pessoa: 1) Que
foi considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de maio de
1926 e de 30 de junho de 1928, ou das Convenções de 28 de outubro
de 1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14 de setembro
de 1939, ou ainda da Constituição da Organização Internacional dos
Refugiados; As decisões de inabilitação tomadas pela Organização
Internacional dos Refugiados durante o período do seu mandato, não
constituem obstáculo a que a qualidade de refugiados seja reconhecida
a pessoas que preencham as condições previstas no parágrafo 2 da
presente seção; 2) Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos
8
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Cf. texto na Carta das Nações Unidas. Disponível em: www.nacoesunidas.org/carta/. Acesso
em: 13/4/2016.
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antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos
de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas,
se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em
virtude desse temor [...].

Pelo exposto no documento internacional, a definição do instituto do
refúgio residia em dois pressupostos: o limite temporal e limite geográfico. Para
ser considerado um refugiado o indivíduo deveria ser europeu e as circunstâncias
que motivaram a fuga deveriam ter existido antes de 1º de janeiro de 1951, ou seja,
com referência à Primeira e Segunda Guerra.
Foram regulados diversos direitos dos nacionais dos Estados onde se
encontram os refugiados também serão concedidos a eles, a exemplo de acesso
à educação pública, à previdência social, assistência administrativa, liberdade
de locomoção, entre outros em que, muitas das vezes, tais necessidades não são
garantidas.
Quando a proteção internacional ao refugiado foi criada pela Liga das
Nações, preocupou-se em viabilizar um documento de identificação destas pessoas
em situação crítica e permitindo uma locomoção sem interrupções ou impedimentos
por entre os territórios dos países. Neste contexto, em 1922, foi estabelecido o
conhecido “Passaporte Nansen”, em referência ao nome do Alto Comissário dos
Refugiados Fridtjof Nansen.9 Mas a Convenção de Genebra de 1951 substituiu do
passaporte pelo “documento de viagem”, conforme art. 28, a seguir:
Os Estados Contratantes entregarão aos refugiados que residam
regularmente no seu território documentos de viagem destinados
a permitir-lhes viajar fora desse território, a menos que a isto se
oponham razões imperiosas de segurança nacional ou de ordem
pública; as disposições do Anexo a esta Convenção se aplicarão a
esses documentos.
9

A emissão desse passaporte ficou a cargo do Office International Nansen pour les Réfugiés,
órgão da Liga. O passaporte foi reconhecido por 52 países e um dos primeiros documentos
de identidade internacional para os refugiados na época da Liga, disponível em: www.justica.
gov.br/noticias/entenda-as-diferenças-entre-refugio-e-asilo. Acesso em: 13/4/2016.
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No âmbito desta normatividade internacional, um tema muito delicado a
respeito dos refugiados é a liberdade de circulação nos países em que se encontram,
principalmente se estes Estados possuírem uma situação precária a nível social e
de estrutura financeira comprometida o que pode prejudicar, e muito, a situação
desses indivíduos.
De acordo com o Direito Internacional, para um indivíduo ser considerado
um refugiado, deve preencher determinados requisitos e acolhido por um terceiro
Estado: extraterritoriedade (estar fora de seu país); fundado medo de ser perseguido
ou ser perseguido por motivo de religião, convicções políticas ou pertencer a um
determinado grupo social, entre outros.
Da mesma forma, os Estados devem respeitar os princípios relativos
aos refugiados como a proteção internacional da pessoa humana, cooperação
e solidariedade internacional, princípio da unidade familiar, princípio da nãodiscriminação e o princípio da non-refoulement10 onde é proibido devolver o
refugiado ao país de onde se iniciou sua fuga:
Proibição de expulsão ou de rechaço 1. Nenhum dos Estados
Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um
refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a
sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião,
da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas
opiniões políticas.

O princípio do non refoulement é um princípio de jus cogens, uma norma
imperativa que vincula os Estados a cumprirem sob pena de responsabilização
internacional. A importância deste dispositivo é analisado por Emma Haddad
(2008)11 enfatizando que tal princípio “é a principal obrigação jurídica internacional
dos Estados sobre os refugiados”.
10

Cf. art. 33 da Convenção de Genebra sobre os Refugiados.

11

HADDAD, Emma. The Refugee in International Society: Between Sovereigns. New York:
Cambridge University Press, 2008, p. 80.
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A Convenção de 1951 foi alterada pelo Protocolo sobre Refugiados em
1966 para se adequar aos fatos ocorridos após a Segunda Guerra e não limitar o
conceito de refugiado nos limites acima indicados. O Protocolo superou as limitações
geográficas e temporais antes descritas principalmente pelas inúmeras categorias
de refugiados que não são contemplados pelos dispositivos da Convenção de 1951.
Essas duas exigências foram alteradas pelo Protocolo sobre Refugiados
de 1966 que redefiniu a figura do refugiado como qualquer indivíduo vítima de
perseguição por determinados motivos e sem nenhuma limitação temporal e
geográfica. O Protocolo universalizou o alcance do instituto.
Na evolução pela positivação internacional destinados à proteção dos
refugiados pode-se destacar: a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos
Refugiados; o Protocolo Facultativo relativo ao Estatuto dos Refugiados; a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (14 art.); a Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem (art. 27); a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art.
22); a Declaração de Cartagena sobre Refugiados; a Carta dos Direitos Humanos
e dos Povos da África (art. 12); a Carta Árabe dos Direitos Humanos (28 art.); a
Declaração do Cairo sobre os Direitos Humanos no Islã (art. 12); a Convenção
Europeia dos Direitos Humanos (arts. 2, 3 e 5), entre outros.
4 A REGULAMENTAÇÃO CONVENCIONAL DA UNIÃO EUROPEIA
SOBRE OS REFUGIADOS
4.1 O Sistema Dublin
No sistema de integração da União Europeia conta com um sistema
jurídico próprio do bloco conhecido por Direito Comunitário. Este ordenamento
jurídico supranacional coordena as ações dos países do bloco com supremacia
sobre o direito interno de cada um deles. A questão dos refugiados foi regulada
pelo “Sistema Dublin” através da Convenção de Dublin12 assinada em 15/06/1990
12

A Convenção possui a seguinte designação: Convenção sobre a Determinação do Estado
responsável pela análise de um pedido de Asilo apresentado num Estado membro das
Comunidades Europeias.
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e entrou em vigor em 1991e trata de forma exclusiva a situação do refugiado em
solo europeu.
Nesta Convenção, não se fez diferenciação propriamente dita a respeito
dos institutos de asilo e refúgio, referindo ao termo “asilo” decorrente do refúgio
por fazer especial conexão com a Convenção de Genebra que disciplina o refúgio,
de acordo com as denominações decorrentes do artigo 1º13, a respeito do que é
entendido por estrangeiro e por pedido de asilo, como visto a seguir:
Artigo 1º. 1. Para os efeitos da presente convenção, entende-se por:
a) Estrangeiro: qualquer pessoa que não tenha a nacionalidade de
um Estado-membro; b) Pedido de asilo: requerimento pelo qual um
estrangeiro solicita a um Estado-membro a proteção da Convenção
de Genebra invocando a qualidade de refugiado na acepção do artigo
1º da Convenção de Genebra, com a redação que lhe foi dada pelo
Protocolo de Nova Iorque; [...]

O Estado membro da União Europeia e signatário da Convenção é
responsável por aqueles que lhe pede refúgio, determinando o art. 3º da Convenção
de que os Estados-membros se comprometem a analisar qualquer pedido de asilo
(no sentido do refúgio) a qualquer estrangeiro que estiver em sua fronteira ou
território.
O dispositivo jurídico mais definidor a respeito da operatividade da
análise do pedido de refúgio no Sistema Dublin é a exigência descrita no artigo 3º
do tratado em que o pedido seja analisado por um só Estado membro da União
Europeia e este deverá atender às exigências legais de seu ordenamento jurídico
interno e do Direito Internacional:
Art. 3º. 2. Esse pedido será analisado por um único Estado-membro,
determinado de acordo com os critérios definidos na presente
convenção. Os critérios enunciados nos artigos 4º a 8º aplicam-se
segundo a ordem por que são apresentados. 3. O pedido será analisado
por esse Estado-membro em conformidade com a sua legislação
nacional e as suas obrigações internacionais.
13
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Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:41997A0819(01).
Acesso em: 14/4/2016.
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A convenção impede que o indivíduo peça refúgio em mais de um Estado
do bloco e determina a obrigação de solicitar asilo no primeiro Estado em que
chegar a fim de diminuir as chances de estarem “vagando” por vários países de
forma ilegal e evitar que os Estados desloquem estas pessoas para outros e também
evitar que os refugiados sejam devolvidos a seus países.
Em 18 de fevereiro de 2006 foi feita o Regulamento de Dublin II14 a
respeito dos critérios da concessão de refúgio e que alterou a Convenção de 1990,
ao especificar a metodologia aplicada no estabelecimento de que somente um
Estado-Membro é responsável pela análise de um pedido de asilo a fim de evitar
que estas pessoas sejam enviadas a outros Estados e também para coibir a prática
repetida de refúgio em vários locais por um mesmo indivíduo.
O Regulamento determina de forma mais priorizada a indicação de critérios
de forma hierarquizada na indicação de um Estado membro responsável pela
análise do pedido de refúgio. Caso um refugiado entre ilegalmente em um Estado
signatário, será este o responsável pela análise do pedido e esta responsabilidade
de garantir a proteção a essas pessoas irá durar pelo prazo máximo de 12 meses.
A grave crise de refugiados está gerando uma discricionariedade das
autoridades europeias em determinar “classificações” sobre a qualidade dos
refugiados, visto nas seletivas que barram os refugiados muçulmanos, permitindo
a entrada de somente cristãos. A regulação internacional é bem clara contra isso,
posto que a qualificação de um refugiado se baseia em sua condição de deslocamento
forçado por determinado motivo, e inviável qualquer tipo de classificação étnica
ou religiosa para dar outro sentido a esse conceito.
Por outro lado, para encontrar outro tipo de solução, há a proposta de
cotas na distribuição dos refugiados pela Comissão Europeia prevê uma rápida
solução à situação que se tornou caótica dos refugiados nas últimas semanas que
já é considerada como um mecanismo que tornaria inválido o Sistema Dublin
14

Texto integral do Regulamento II da Convenção de Dublin disponível em: www.eur-lex.
europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:i33153. Acesso em: 14/4/2016.
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que impõe a regra de análise do pedido de refúgio no Estado em que o indivíduo
chegou na primeira ocasião.
O sistema de cotas prescreveria exatamente o contrário, ou seja, ao
chegarem os indivíduos ao Estado este seria encaminhada a outro país e será
neste que o pedido de refúgio será solicitado. A Comissão Europeia entende que o
sistema de cotas auxiliaria na situação urgente em que se encontram países como
Grécia e Itália que já receberam 300 mil refugiados vindos do Oriente Médio e
África, e as cotas dividiria a responsabilidade da questão dos refugiados com
outros países e evitar o caos.
A fim de esclarecer qual o Estado tem a responsabilidade de um requerente
ao refúgio, o Conselho Europeu criou o Regulamento CE n. 343/200315 em fevereiro
de 2003 informando a respeito da adoção de critérios e mecanismos por um Estado
membro que está responsável pela acolhida da análise de um pedido de refúgio.
O citado regulamento determina que somente um Estado é responsável
pela análise do pedido a fim de evitar o envio destas pessoas para outros países e
designou critérios para atender a essa exigência, dentre eles estão: o da unidade
familiar (onde o Estado responsável pelo pedido será aquele onde estiverem os
parentes do refugiado); emissão de autorizações de residência ou vistos, onde será
responsável pelo pedido de refúgio o Estado que tiver concedido residência ou
visto ao refugiado; pedido apresentado em uma zona de transito em aeroporto,
onde o pedido feito em uma área de transito dos aeroportos dos Estados membros,
será este o responsável pelo refúgio.
No sentido de agilizar a estrutura da acolhida dos pedidos de refúgio, o
citado Regulamento foi alterado pelo Regulamento UE 604/201316 em junho de
2013 em que novamente são criados critérios para o Estado responsável pela análise
do pedido de proteção internacional. O Regulamento determinou que a garantia
15

Disponível em: www.eur-europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:l33153. Acesso em:
15/4/2016.

16

Disponível em: Disponível em www.jrsportugal.pt/images/memos/Regulamento%20Dublin%20
III.pdf. Acesso em: 16/04/2016.
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pelo Estado ao acesso à proteção internacional fosse de forma rápida e, pelo art.
2º do Regulamento, criou o SECA17 – Sistema Europeu de Concessão de Asilo:
Uma política comum no domínio do asilo, que inclua um sistema
europeu comum de asilo (SECA), faz parte integrante do objetivo da
União Europeia que consiste em estabelecer progressivamente um
espaço de liberdade, de segurança e de justiça aberto às pessoas que,
forçadas pelas circunstâncias, procuram legitimamente proteção na
União.

Da mesma forma, o artigo 18 do citado Regulamento determinou a
existência de um mecanismo capaz de facilitar a entrevista para análise do pedido:
Deverá ser realizada uma entrevista pessoal com o requerente a fim
de facilitar a determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um
pedido de proteção internacional. Logo que o pedido de proteção internacional
seja apresentado, o requerente deverá ser informado da aplicação do presente
regulamento e, para facilitar o processo de determinação do Estado-Membro
responsável, da possibilidade de, durante a entrevista, facultar informações acerca
da presença de membros da família, de familiares ou de outros parentes nos
Estados-Membros.
Neste modo, uma entrevista pessoal será determinante para definir qual
Estado membro será o responsável pela análise do pedido de refúgio e proporcionar
a obtenção de todo o tipo de informação necessária deste procedimento a estas
pessoas e lhes proporcionar o devido recurso contra a negativa do pedido.
5 A JURISPRUDÊNCIA DA UNIÃO EUROPEIA SOBRE OS REFUGIADOS
5.1 As violações ao Sistema Dublin pelos Estados membros
Na atual crise dos refugiados, muitos Estados europeus são acusados
de violar os Regulamentos de Dublin e Tratados de Direitos Humanos, usando
17

Regulamento disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2013:180:0031:0059:PT:PDF. Acesso em: 16/4/2016.
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de discricionariedade ilícita para determinar quem será considerado refugiado,
principalmente pelo critério religioso, permitindo tão somente a entrada de cristãos,
sendo barrada a entrada de muçulmanos. Dentre eles, a Grécia é acusada de violação
sistemática de acordo com denúncias de condições insalubres e superlotação
em centros de detenção gregos. As denúncias são desde a falta de acesso a um
representante do ACNUR ou obtenção de informações sobre como solicitar asilo
durante o período de detenção.
O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em 23 de março de 2012,
condenou a Itália, no caso Khlaifia e outros vs. Itália18, a respeito da detenção
ilegal de africanos em condições degradantes na Ilha de lampedusa e com atos de
expulsão de quase 200 pessoas que fugiam da África, especialmente da Líbia, por
ocasião da Primavera Árabe.
O Tribunal condenou a Itália por violação da Convenção Europeia de
Direitos Humanos nos artigos 3º (proibição de tratamento desumano e degradante),
5º, §1º (direito de liberdade e segurança), art. 5º, §4º (direito a uma rápida decisão por
um Tribunal sobre detenções arbitrárias) e artigo 4º do Protocolo IV da Convenção
a respeito da expulsão coletiva. A Corte considerou insustentável a medida de
expulsão aos países dos regulados pois violou o princípio do non-refoulement da
Convenção de Genebra de 1951 e determinando à Itália o pagamento de 15 mil
euros de indenização aos africanos pelos danos causados.
Outro caso foi julgado em 2 de dezembro de 2014 no processo C-148/13 e
C-150/1319 sobre a concessão de refúgio sob o receio de perseguição por orientação
sexual de indivíduos homossexuais que teriam pedido refúgio nos Países Baixos e
este não reconheceu essa condição. Os juízes ressaltaram que a autonomia pessoal
é um elemento vital ao direito à vida privada e protegido pelo art. 1º e 7º da Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia, importando que a declaração de
perseguição de pessoas por este motivo seu país é o ponto de partida para qualquer
18

Disponível em: www.hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf. Acesso em: 18/4/2016.

19

Disponível em: www.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30
dd2b3e802a. Acesso em: 18/4/2016.
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apreciação do pedido de refúgio em que não é permitido exigir dos indivíduos
algo que possa violar sua dignidade humana.
Em outra oportunidade, o mesmo Tribunal, pelo Acórdão em 21 de
dezembro de 2011 no Processo C-411/10 e C-493/1020 contra a Court of Appeal of
England and Wales (Inglaterra) e a High Court of Ireland (Irlanda) sobre a questão
em que “um requerente ao refúgio não pode ser transferido para um Estado da
União Europeia onde correr o risco de ser sujeito à tratamento desumano”.
O caso versou sobre seis refugiados do Afeganistão, Iraque e Argélia que
teriam entrado na União Europeia pela Grécia e pediram refúgio na Inglaterra
e Irlanda em 2008. Esses dois países informaram aos refugiados que eles seriam
devolvidos para a Grécia. Os juízes se manifestaram no sentido de que um requerente
de refúgio não pode ser transferido para um Estado membro onde corra risco de
ser submetido a tratamentos desumanos e degradantes.
Os Regulamentos de Dublin II determinam que o pedido de asilo deve ser
feito no primeiro Estado europeu onde o refugiado chegou mas, no referido caso,
os refugiados seriam devolvidos à Grécia para lá solicitar o refúgio. O Tribunal
informou que isso não poderia ser possível já que é notória a condição degradante
de acolhimento de refugiados pela Grécia, cuja estrutura é precária e a devolução
poderia colocar os requerentes a situação de risco. A devolução violaria as disposições
de Dublin II, pois seu objetivo é acelerar os pedidos de refúgio ao interesse dos
requerentes e dos Estados signatários. No Acórdão, os juízes determinaram que
o Estado só pode transferir essas pessoas para outro local mediante exame prévio
ante a possibilidade dos direitos fundamentais seriam respeitados no outro Estado
e sem a ocorrência de violação aos direitos humanos, conforme artigo 4º da Carta
de Direitos Fundamentais da União Europeia.
O Tribunal determinou que Inglaterra e Irlanda não devolvessem os
requerentes para a Grécia e que ambos se comprometeriam a analisar o pedido
de refúgio.
20

Cf. textos dos Acórdãos, disponível em: www.curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=pt&num=C-411/10. Acesso em: 13/5/2016.
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6. CONCLUSÃO
Tradicionalmente, o Direito Internacional se preocupou muito mais em
questões ligadas à soberania e nas relações comerciais entre os Estados, no contexto
westfaliano. As discussões em torno dos Direitos Humanos não integravam a
agenda de tais compromissos. Assim, é certo afirmar que o desenvolvimento dos
Direitos Humanos no século XX ocorreu dentro dos sistemas das organizações
internacionais. Ao longo da história construída no último século, a evolução das
medidas protetivas da pessoa humana fez surgir uma vasta produção convencional
a exemplo da Declaração Universal de 1948, dos Pactos internacionais de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais e de Direitos Civis e Políticos de 1966 e da Declaração
de Viena de 1993 que proclamou o caráter universal dos direitos do homem.
Enquanto o projeto de construção constante da paz pela humanidade
não for objeto de uma consciência mais ativa por parte dos Estados e buscando
uma convivência e preservação de direitos da sociedade de forma civilizada, com
especial proteção ao indivíduo em situação de risco, como é visto nos graves
acontecimentos estatais que geram perseguições e deslocamentos de milhares de
pessoas para que seus direitos básicos não sejam ainda mais violados.
A crise dos refugiados vem mostrando uma Europa “sem união”, um
espaço comunitário fragmentado causando a ruptura do próprio alicerce central
do bloco que é justamente a integração e derrubada de barreiras territoriais e
ideológicas, substituindo o projeto de unidade europeia pelo projeto do interesse
comum de cada Estado e pela manutenção do discurso próprio de não aceitação
do estrangeiro em situação de risco.
Estamos diante de uma crise do Estado na União Europeia que deixa os
princípios comunitários em prol de direcionamentos próprios e isolados sepultando
décadas de construção de integração regional através de um constitucionalismo
inédito no mundo com um corpo jurídico de normas a proteger o nacional e o
estrangeiro.
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Essa operação é necessária na construção de um ideal em propósitos para
uma comunidade, agora, sob o símbolo da fraternidade e da suprema preservação
dos direitos da pessoa humana. É preciso maior comprometimento não só estatal,
mas principalmente pelo envolvimento no âmbito institucional das organizações
internacionais e na importância da prevalência dos Direitos Fundamentais no
cenário normativo interno.
Esse é o principal foco de um novo Direito Internacional, um direito mais
humanista, onde a preservação dos Estados está atrelada, de forma conjunta, com
a preservação da vida e integridade dos indivíduos que os compõem.
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